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PROTEÍNAS VEGETAIS: 
POR QUE CONSUMI-LAS? 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE - 032/2022. 

0 Pregoeiro  Ghoul  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que  fare  realizar, soba égide da Lei n.° 10.520/02, 
Degelo n.° 10,024/190 subsidiariamente as disposições da Lei n.° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, que  tern  por objeto aquisição de uma ambulancia, 
pare atencfanento, da Secretaria Municipal de  Sande  de Magalhaes 
de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 14 de setembro 
de 2022, es 1300  hares  (horário de  Brasilia),  através do uso de 
recursos da tecnologia da informação,  site  httms://www.compresbr.  
comb-,  sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. O edital 
e seus anexos encontram-se disponlveis na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas - endereço https://www.comprasbr. com.M. 
Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone(' 
98) 3483-1122, das 08:00 as 12100hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2022 
Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP - 033/2022. 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizes, sob a égide da Lei n.°10.520/02, Decreto 
n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei m° 8.666/93 e 
suas alteraçõesposteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
para Registro de Preço do tipo menor preço por item para fornecimento 
de materiais para instalação de  cameras  de monitoramento, para 
atendimento da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o certame se 
realizará radio 15 de seternbro de 2022, as 1000  hares  (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.comprasbccombr, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de 
Almeida - Ma. 0 edital e  setts  anexos encontram-se disponíveis na 
pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https:lAwAv 
comprastr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  el  
ou pelo telefone (0  98) 3483-1122, das 68:00 as 12.00115. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2022  
Frannie!  Pessoa da  Sava  
Pregoeiro Municipal 

Transporte de  wiz  as na 
Ferrovia korte-SuT cresce 
7% em 2022 

Reconhecido como um dos mais  importances  corredores 
para escoamento da produção do agronegócio brasileiro 
em direção aos portos do sistema norte, o tramo norte da 
Ferrovia Norte-Sul i,Frqs), controlado pela  VU  - companhia 
que opera portos, ferrovias e terminais - registrou aumento 
no volume de cargas transportadas no primeiro semestre de 
2022.A companhia movimentou 6,6 milhões de toneladas, 
crescimento de 7% na comparação com o mesmo ciclo em 
2021.No período, as operações daVU na  FNS  geraram lucro 
liquido de R$ 278 milhões, ante R$ 186,1 milhões registrados 
no primeiro semestre do Ultimo ano- um aumento de 49%. 
Os números excluem as movimentações da companhia na 
Estrada de Ferro Carajás, na qual a  VU  opera por direito de 
passagem para acesso ao sistema portuário do Maranhão. 

Sala, milho e celulose estão entre os principais produtos 
transportados. Os volumes sio captados nos estados do 
Maranhao,Tocantins,  Piaui,  Bahia e Mato Grosso e a carga e 
escoada para portos do sistema norte, a exempla do Terminal 

Ssério de  Sic,  Luis, no Maranhio.Combustiveis, farelo de  
le  biodiesel ativos que completam o  mix  de fluxos 
cimentados pela  FNS  que abastecem o mercado mundial. 

ELISIARIA SARDINHA SOARES 
COMUNICADO - O empreendimento ELIS1ARIA SARDINHA SOARES, 
CPF f 467.110.31334, tome  Odic°  que requereu á Secretaria de Estado do 
Meio  Amber*  e Recirsos  Naturals  - SEMANA a Licença Onica Ambiental de 
Regularrzação-LUAR para a atividade de Agrossluipastori, conforme processo 
SOMA n°17247512022 localizado no, Fazenda Bananeira 1 e 2,  Zone  Rural, no  
mimic*  de Porto Franco -AAA.  

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
COMUNICADO - A CONSTRUTORA ROCHA EIRELI, inscrita no CNPJ 
10.917.174/0001-77 torna pütlico, que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais,  ern  12 de agosto de 2022 a Outorga de 
Direito de Uso pata  pogo  tubular situado na Rua  Mozart Cortez  Prado, Município 
de Lago da Pedra Estado do  Maranhao, corn  coordenadas geograficas: Lat. 
4'33'55.2'S e  Long.  45'08'09.8W para fins consume humane, conforme dados 
constantes no processo  if  17220512022. 

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
COMUNICADO - CANOPUS CONSTRUÇÕES LIDA, CNPJ: 
06.699.02910001-90, torna  pins()  que REQUEREU junto a Secretaria 
Municipal do Ambiente - SEMMAM, o pedido de Licença de  Instal  ação do 
Vilage  Garden  II, localizado na Rua  Correa  Lima,  Sin',  Miritiva,  Sao  José 
de Ribamar- MA, conforme processo SEMMAM n' 72112022. 

çANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
COMUNICADO - CANOPUS CONSTRUÇÕES LIDA, CNPJ: 
06.699.029/0001-90, torna  Olio°  que REQUEREU junto a Secretaria 
Municipal do Ambiente - SEMMAM, o pedido de Autorização de 
Terrapienagem do Vilage  Garden  II, localizado na Rua  Correa  Lima, S/ 

Miritiva,  Sao  Jose de Ribamar - MA, conforme processo SEMMAM 
n' 73512022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALAAEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP- 031/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de mAGALHAEs DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna  Nalco,  para conhecimento dos 
interessados que  fare  realizar, sob a égide da Lei rL° 10.520/02, Decreto 
n.° 10024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8,666103v 
suas alterações posteriores, lotação na modalidade Pregão Eletrônico, 
para Registro de  Prep  do tipo menor rreço, quetem por objetos eventual 
e futura contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Magatiaes de Almeida/MA o certame  
en  realizará no do 15 de setembro de 2022, as 1000 heras (horário de 
Brasila), através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
htlps/NAvw.compresbccorn.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de 
Almeida- Ma. 0 edital e seus anexos encontran-se dsponiveis na pagina  
web  do Portal de Canpras Públicas - endereço https/Akww.cornprasbr. 
corn.lor. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  elm  pelo 
telefone (" 98) 3483-1122 das 0860 as 12:0641s. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2022 
Franciel Pessoa da  Slue.  
Pregoeiro Municipal  

"Sofria de  route,  sinusite e 
descobn que os laticínios me 
causavam essa alergia. Sentia 
fortes cólicas que me levavam 
ao hospital, tinha problema 
com ovários policisticos, 
enxaqueca. For ai que resolvi 
mudar a qualidade de vida 
e introduzir as proteínas 
vegetais na minha alimentação. 
Tudo mudou!" 

Aos 41 anos de idade, a 
adminiscradora Raquel Santos 
conta que ouviu falar pela 
primeira vez de proteínas 
vegetais quando ainda tinha 
8 anos de idade em uma 
aula de Yoga. Sua professora 
já havia mudado a dieta e 
consumia diariamente as 
proteínas vegetais. "Ela falava 
muito dos malefícios dos 
alimentos industrializados,  
carries  vermelhas. Como eu 
era muito nova,  nits  podia 
mudar minha alimentação e 
não entendia nada sobre o 
assunto, 0 tempo foi passando, 
os problemas de saúde 
apareceram e for ai que decidi 
mudar", comenta Raquel. 

A busca crescente pelo 
bem-estar  tam  contribuído 
de forma significativa para o 
desenvolvimento do mercado 
de produtos vegetais no 
Brasil. Informações do painel  
Usage Foods  &  Beverages  da 
Kantar revelam que entre 
OS meses de setembro de 
2020 ode 2021, os  icons  que 
compõem essa categoria 
foram consumidos por mais 
de 36 milhões de pessoas.  

garantir o aporte ideal e 
adequado dos aminoicidos 
necessários ao nosso 
organismo". 

Lembra da nossa 

personagem no começo da 
matéria? Pois bem, a melhora 
na qualidade de vida de 
outras pessoas incentivou 
a administradora a tomar a 
decisão e iniciar uma dieta 
mais equilibrada, que pudesse 
trazer resultados positivos 
para a sua  snide.  

"Comecei de imediato 
tirando o leite, depois a carne 
vermelha. Um ano depois 
tirei o frango. Fiquei com 

o ovo e alguns peixes e fui 
vendo que minha vida estava 
melhorando. Depois que  
passer  a consumir somente 
os vegetais, tudo mudou. 
Hoje me sinto outra pessoa. 
mais disposta e muito mais 
feliz com o meu corpo", 
revela Raquel. 

Alimentos que  sacs  fonte 
de proteínas vegetais 

Estio na lista os feijões, 
lentilha, ervilha,  grip  de  biota  
sota, quinoa, aveia, sementes 
como a de abóbora e 
gergelim, dentre outros. "É 
fundamental um equilíbrio 
nutricional. Os alimentos 
de origens vegetal oferecem 
todos os nutrientes 
necessários para manter o 
organismo saudivel. Use sua 
criatividade, diversifique sua 
alimentaçãoe deixe seu prato 
mais colorido e nutritivo", 
finaliza a nutricionista. 

A proteína vegetal, que é 
aquela  presence  em alimentos 
de origem vegetal como, por 
exemplo, sementes, grãos, 
raizes, leguminosas, contém 
uma quantidade menor de 
gordura, livre de colesterol 
ruim, o que protege a saúde 
do coração. 

"É parte essencial 
de uma dieta. Ajuda a 
construir, reparar e manter 
as estruturas do corpo. 
Nosso corpo não armazena 
proteína como faz com 
outros macronutrientes, 
portanto, ela tem que vir da 
dieta. Os vegetais ainda sio 
ricos em fibras e arginina - 
um aminoicido diretamente 
ligado ao aumento da 
imunidade e à proteção do 
corpo contra infecções.AJem 
disso, a proteína vegetal e 
uma alternativa saudável 
para organismos sensíveis ao 
consumo de leite e carnes', 
pontua a nutricionista do 
Grupo Mateus, Olimpia 
Fontenefie, 

Qual a diferença entre a 
proteína animal e as vegetais? 

Olímpia enfatiza que toda 
proteina é composta por 
aminoácidos. Alguns deles, o 
corpo produz; outros, 
Os que não  sae  produzidos 
pelo nosso organismo 
são obtidos somente pela 
alimentação e sio chamados 
de essenciais. "A principal 
diferença corre a proteina 
animal e a vegetal está na 
quantidade de aminoicidos  
presences  em um mesmo 
alimento. Os alimentos de 
origem animal geralmente 
tem todos os aminoácidos 
em grande quantidade, em 
especial os essenciais, mas 
também apresentam urna 
quantidade significativa 
de gordura saturada. Os 
alimentos de origem vegetal 
também oferecem os 
aminoicidos essenciais, mas 
dependendo do alimento, 
as concentrações mudam, 

necessário combinar e 
balancear os alimentos para 

irtRA extraredacao( grnail.corn 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.' 033/2022 

Responsive!  Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  
Email:  prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 031/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento • dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Prego 
do tipo menor prego, que tem por objeto a eventual e futura 
contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Magalhaes 
de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 15 de setembro de 
2022, as 10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site  
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - MA. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00h5. 
IVIAGALHAES DE ALMEIDA/MA, 30 DE AGOSTO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor:  Francis!  Pessoa da Silva 
Código de identificação: 61:4757dd38803a1869d7b5317e0e791168b2bca3 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 032/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que tem por objeto 
aquisição de uma ambulância, para atendimento, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Magalhães de Almeida/MA, o certame se 
realizara no dia 14 de setembro de 2022, as 13:00 horas (horário 
de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro, Magalhaes de Almeida - MA. 0 edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página  web  do Portal de Compras 
Públicas endereço https://www.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 
10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Prego 
do tipo menor prego por item para fornecimento de materiais 
para instalação de câmeras de monitoramento, para 
atendimento da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia 15 de setembro de 2022, as 10:00 
horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbr.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - MA. 0 edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na página  web  do Portal 
de Compras Públicas — endereço https://www.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 30 DE AGOSTO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -  secs.,  3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO  2/2022 

REABERTURA 
A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, torna público aos interessados que 

no dia 19 de setembro de 2022  Ss  0830 (oito horas e trinta minutos), realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para reparo e manutenção física de 
prédios públicos sob responsabilidade da administração do Município de Guimarães - MA. 
O Edital se encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua  Dr.  Urbano 
Santos, número 214, Centro, Guimarães - MA CEP 65.255-000, CNPJ Ni: 05.505.334/0001-
30, das 07:30 as 12:00h. Informações complementares diretamente na Comissão 
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal ng 8.666/1993 e suas alterações e 
demais normas constantes no Edital. Mais informações: guirnaraes.maxpl@gmaitcom. 

Guimarães - MA, 29 de agosto de 2022. 
ADRIANO CORREIA FERREIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELRTRÔNICO Ne 18/2022 

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, torna público aos interessados que 
no dia 19 de setembro de 2022 as 15:00 hrs (quinze horas), realizará licitação na 
modalidade PREGA0 ELETRONICO, tipo menor preço global, tendo por Contratação de 
empresa especializada  ern  serviços de engenharia para a pavimentação e manutenção de 
vias em bloquetes da zona urbana e rural no Município de Guimaraes/MA. O Edital se 
encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua  Dr.  Urbano Santos, número 
214, Centro, Guimarães - MA CEP 65.255-000, CNPJ N° 05.505.334/0001-30, das 08:00 as 
12:00h. Informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Federal ng 8.666/1993 e suas alterações e demais normas constantes no 
Edital. Mais informações: guimaraes.ma.cpl@gmaitcom. 

Guimarães - MA, 29 de agosto de 2022. 
RAIMUNDO BERTO SANTOS AVELAR 

CPF n° 146.355.693-49 Secretário Municipal de Infraestrutura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROC.  ADM. Ng  2706001/2022. ADESÃO  Ng  5/2022 
A Secretária Municipal de Educação de Lago dos Rodrigues, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe  stir,  conferidas, cum base nas 
informações constantes no Termo de Adesão n° 005/2022, que tem como objeto a Adesão 

Ata de Registro de Preços n° 1/2022, oriunda do Pregão Eletrônico n° 02/2022, realizado 
pelo Fundo  National  de Desenvolvimento da Educação - FNDE, objetivando a contratação 
de Pessoa(s) Jurídica(s) para fornecimento de 01 (um) veiculo de transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4A), destinado ao transporte 
de alunos da rede municipal de educação, deste Município, de interesse da Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o presente termo de adesão 
empresa CIFERAL INDÚSTRIA DE ONIBUS LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 30.314.561/0006-30, 
com sede à Rua  kink,  Gildo Schiavo, 110, Caxias do Sul-RS, pelo valor global de R$ 
485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). 

Lago dos Rodrigues - MA, 19 de agosto de 2022. 
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SILVA FROTA 

Secretária Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP Ne 31/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.9  10.520/02, Decreto 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor preço, que tem por objeto a eventual e 
futura contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 15 de setembro de 2022, as 
10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.comprasbrcom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de 
Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.comprasbncom.br. Esclarecimentos adicionais no menino endereço e/ou pelo 
telefone (" 98) 3483-1122, das 08:30 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO PE Ne 32/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n..° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, que tem por objeto aquisição de uma ambulância, para atendimento, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 
14 de setembro de 2022, as 13:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos 
da tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbccom.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone i• 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Ne 33/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.° 10.520/02 Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, para Registro de Preço do tipo menor preço por item para fornecimento de 
materiais para instalação de  cameras  de monitoramento, para atendimento da Prefeitura 
de Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 15 de setembro de 2022, ás 
10:00 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.compraslaccorn.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de 
Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.comprasbccom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA. 30 de agosto de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO 

(92; 

Dispõe sobre a criação do núcleo municipal de regulariza iria-NMRF. 4 
Prefeita Municipal de Monção-Estado do Maranhão, Klautenis Delin 01 a Nu la.  
uso de suas atribuições regulamentadas pela Lei Orgânica do Muni p61,g demaisSnderha 
legais; portaria 032/2022. Considerando o Manual de Planejam nto, procedimento . 
fiscalização do programa Titula Brasil, vinculado ao Instituto Nati  nail  de Colonizaç56.4 
Reforma Agrária-INCRA; Considerando a Instrução Normativa ng 05S 29/401521,  mere  
regulamenta os procedimentos para a celebração de parcerias om os Jaritin-
implementação dos Núcleos Municipais de Regularização Fundiária-KARP.Para a execução 
do programa Titula Brasil; Considerando o Acordo de Cooperação Tecnia. ng 103/2021 
firmado entre o INCRA e a Prefeitura Municipal de Monção/MA, Publicado no DOU. 
resolve:  Art.  19  - Criar o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, tendo ÇOTO 
integrante os servidores públicos: Mirthys Adriane Barros Silva, portadora da; ORO 
014825822000-9 SSP/MA, CPF/MF ng 065.700.343-32, lotação ng 110/2022; Jaldemir 
Jesus Cutrim, portador do CVRG nu 000041452495-0 SSP/MA, CPF/MF n9 706.445.783-00r 
lotação n9  048/2021; Rikson Marcelo dos Santos Branclaci, portador da Cl/RG 
0462594520120 SSP/MA, CPF/MF n° 612.228.263-48, lotação 00 94/2022 e Jonsson  Jackson  
Matos dos Santos, portador do Cl/RG  on  03572780100, CPF/MF n° 557.810.393-68, lotação 
ng 021/2021, este Ultimo devendo atuar como Coordenador do Funcionamento do  Nikko  
Municipal de Regularização Fundiário, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, devendo assim ser considerado a partir desta data.  Art.  22 - 
referido NMRF deverá cumprir, entre outras, funções já estabelecidas na Instrução 
Normativa n ° 105, de 29.01.2021.  Art.  39 - 0 Núcleo Municipal de Regularização Fundiária-
NMRE funcionará na Rua da Liberdade, s/n, Centro, Monção/MA, CEP: 65.360-000. At. 4g 
- entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições  ern  contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Em 31 de agosto de 2022. 
KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE 

EXTRATO DE CONTRATO N 11.081/2022 

EXTRATO DE CONTRATO til° 11081/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova 
torque/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrito no  GNP)  
(ME) sob o  on  05.303.565/0001-61. Contratado:  FORT  EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita 
no  CNN  de ng 27.729.058/0001-27. Valor do contrato: R$ 268.519,47 (Duzentos e sessenta 
e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos). Origem: TOMADA DE 
PREÇOS ng 05/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a Implantação de 
Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Rural e Urbana do Município de Nova 
lorque/MA. Vigencia: 11/08/2022 a 31/12/2022 - Data da Assinatura: 11/08/2022. PRAZO 
DE EXECUÇÃO: 03 (tres) meses. Nova Iorque - MA, 11 de agosto de 2022.  London Johnson  
Alves de Brito Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADAS DE PREÇOS 

O Município de Parnarama - MA, promovera o procedimento licitatório Tomada 
de Preços N° 006/2022 Tipo Menor Preço, adjudicação: Global. Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia especializada para a execução das obras de implantação de 
pavimentação em bloco intertravado no Município, em atendimento as necessidades da 
Prefeitura .Data da Realização: 22/09/2022 as 09 h e 00 min. Local da Sessão Pública: Dep. 
de Licitações e Contratos da Prefeitura, situada nesta cidade na Rua Pedreiras, n' 093, 
Centro.Valor Estimado: R$ 932.038,83. Recursos: Convênio n° 910857/2021 e Recursos 
Próprios. Edital: A cópia deste edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sede da Prefeitura, disponível no sitio eletrônico do TCE/MA (www6.tce.ma.gov.br  
/sacop/muralsite/mural.zul) e no sitio eletrônico institucional desta Prefeitura 
(http://transparentia.parnarama. rna.govbr/acessolnformacao/licitacao/tce),  podendo ser 
consultado ou obtido gratuitamente. Informações poderão ser solicitadas por meio do 
endereço eletrônico: cp12021pmp@gmail.com  ou na sala Prefeitura, de segunda à sexta-
feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min. 

O Município de Parnarama - MA, com Centro Administrativo CPL/PMP, 
promovera o procedimento licitatório Tomada de Preços N' 007/2022, Tipo Menor Preço, 
Adjudicação: Global. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a 
execução das obras de implantação de pavimentação em bloco intertravado no Município, 
em atendimento as necessidades da Prefeitura. Data da Realização: 22/09/2022. As 11 h e 
00 mm. Local Da Sessão Pública: Dep. de Licitações e Contratos da Prefeitura, situada nesta 
cidade na Rua Pedreiras, n° 093, Centro. Valor Estimado: R$ 932.038,83. Recursos: 
Convênio n°  910856/2021 e Recursos Próprios. Edital: A copia deste edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, disponivel no sitio eletrônico do 
TCE/MA (www6.tce.ma.gov. br/sacop/muralsite/muratzul e no sitio eletrônico institucional 
desta Prefeitura (http://transparencia.parnarama.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/  
tce), podendo ser consultado ou obtido gratuitamente.Informações poderão ser solicitadas 
por meio do endereço eletrônico: cp12021pmp@gmail.com  ou na Prefeitura, de segunda 
sexta-feira (dias  titers),  de 08 h e 00 mm as 14 In e 00 min. 

Parnarama/MA, 31 de agosto de 2022. 
ROBSON LIMA GUIMARÃES 

Presidente da CPT/PMP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 41/2022 - PMPN 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIN() NEVES/MA, torna público que 
realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame  sera  regido pela 
lei federal  It°  10.520/02, lei complementar nu 123/06 que institui o estatuto nacional 
da microempresa e da empresa de pequeno porte e sua alteração lei 147/2014, 
decreto federal n9 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente, a lei nu 8.666/93, 
alterações supervenientes, alem das condições estabelecidas no presente edital e seus 
anexos. o presente certame  sera  conduzido pelo pregoeiro e equipe de apoio designada 
pela portaria ng. 574/2022, 14 de junho de 2022. pregão eletrônico ng 041/2022 - 
pmpn. processo administrativo: 068-06/2022.01.02.03.05 - pmpn. objeto: aquisição de 
material de copa/cozinha, visando atender as necessidades do municipio de paulino 
neves/ma. cadastramento das propostas comerciais e documentos de habilitação: 
compreendido entre os dias 31/08/2022 ate às 09h:59min do dia 14/09/2022. horário 
e data para abertura das propostas comerciais: 14/09/2022 as 10h:00min. endereço 
eletrônico do portal utilizado para realização do certame: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital da presente licitação poderá ser obtido: 
na sala da cplp, situada na rua boa esperança,  sing,  centro - paulino neves /ma -  cep:  
65.585-000. horário de atendimento segunda à sexta-feira, de 0811:00mim as 
12h:00mim, OU nos endereços eletrônicos: www.tce.ma.gov.br; 
www.paulinoneves.ma.gov.br; ww.portaldecompraspublicas.com.br; ou pelo  e-mail:  
licita ca  °colon  @hotmai I. com, 

Paulino Neves (MA), 25 de agosto de 2022. 
KLAILSON DA COSTA FREITAS 

Pregoeiro 

Docurnento assinedo  digitalmente  conforms MP nt 2200-2 de 24/00/2001, cp 
quo mstitui Infreestrutore do chmes inibMas Itrasgeira - 0-1140,4. 
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