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Transporle de carc as na 
Ferrovia Norte-SuT cresce 
7% em 2022 o  

war a 

4„ - rotna 

SAD LUi&MA, UART 31 Dit4GiSTO DE 203 5  

ENO 
PROTEÍNAS VEGETAIS: 

POR QUE CONSUMI-LAS? 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE - 032/2022. 

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 m° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, que  tern  por objeto aquisição de uma ambulância, 
para atendimento, da Secretaria Municipal de Saúde de Magalhaes 
de Almeida/MA, o certame se realizara no dia 14 de setembro 
de 2022, is 1300 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, aluada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital 
e seus anexos encontram-se disponivers na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas - endereço htlps://wvAv.comprasbr. com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesma endureço efou pelo telefone j* 
98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2022  
Rancid  Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP - 033/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fora realizar, soba 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 Registrado Preço do tipo menor preço  pa  Item para fornecimento 
de materiais para instalação de  cameras  de monitoramento, para 
atendimento da Prefeitura de Magalhaes de Atneida/MA o certame  an  
realizará no dia 15 de setembro de 2022, es 10:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https/twww.comprasbrcom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefegura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de 
Almeida - Ma. 0  edger  e seus anexos encontram-se disponiveis na 
pagina  web  do Portal de  Cameras  Públicas - endereço htlps:/h/Avw. 
compradx.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endureço e/ 
ou pelo telefone (098)34831122,  das 08:00 as 12:0011s, 

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

Reconhecido como um dos mais importantes corredores 
para escoamento da produção do agronegocio brasileiro 
em direção aos portos do sistema  norm,  o tramo  none  da 
Ferrovia Norte-Sul  (FNS),  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  errs  
2021. No período, as operações daVLI 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 VLI opera por direito de 
pa‘sagem para acesso ao sistema portuário do Maranhão. 

Soja, milho e celulose estio entre os principais produtos 
transportados. Os volumes são captados nos estados do 
Maranhão,Tocantins,  Piaui,  Bahia e Mato Grosso e a carga e 
escoada para portos do sistema norte, a exemplo do Terminal 

Ovw
ária de Sio Luis, no Maranhão. Combustíveis, farelo de 

e brodiesel  sic,  ativos que completam o  mix  de fluxos 
imentados pela  FNS  que abastecem o mercado mundial. 

ELISIARIA SARDINHA SOARES 
COMUNICADO - 0 empreendimento EUSIAR1A SARDINHA SOARES, 
CPF 467.110.313-34, toma  *hoe  que reqinareu à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais -SEMNMA a Licença  Orin  Ambiental de 
RegilaNação -LUAR para a atiuidade de Agrossivipastorl, conforme processo 
SENA  if  172475/2022 localizado na, Fazenda Bananeira 1 e 2, Zona  Raid,  no 
municipio de Podo Franco  -Mk  

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
COMUNICADO - A CONSTRUTORA ROCHA EIRELI, inscrita no CNPJ 
10.917.174/0001-77 toma  piths°,  que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais,  ern  12 de agosto de 2022 a Outorga de 
Direito de Uso para poço tubilarsituado na Rua  Mozart  Coda Prado, Município 
de Lago da Pedra Estado do Maranhão,  coin  coordenadas geograficas: Lat. 
4•33'55.7S e  Long.  4506109.81W para fins consumo humano,  conform  dados 
constantes no processo  if  172208/2022. 

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
COMUNICADO - CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA,  CNN:  
06.699.029/0001-90, torna púLlico que REQUEREU junto a Secretaria 
Municipal do Ambiente - SEMM AM, o pedido de Licença de  Instal  ação do  
Wage Garden  II, localizado na Rua  Correa  Lima,  Sin°, Mettle,  São Jose 
de Ribamar- MA, conforme processo SEMMAM  if  721/2022. 

ANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA 
COMUNICADO - CANOPUS CONSTRUÇÕES LIDA, CNPJ: 
06,699.029/0001-90, toma  *lino  que REQUEREU junto a Secretaria 
Municipal do Ambiente - SEMMAM, o pedido de Autorização de 
Terraplenagem do Vilage  Garden  II, localizado na Rua  Correa  Lima, St  
if,  Miritioa,  Sao Josh  de Ribamar - MA, conforme processo SEMMAM  
if  730/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP - 031/2022. 

O Pregoero Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna  *boo,  pata conhearnento dos 
interessados que fará realtar, soba 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 postericres, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
para Registro de Prego do trio menor preço, quetem por objeto a eventual 
e future contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATONAIS, visando atender as necessidades da 
Seaetaria Municral de Saúde de Magatiaes de AtnekiaNA, o certame 
se realizará no da 15 de setembro de 2022, es 1800 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da infonnação,  site  
https://vAvwcomprasbrcom.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefigure 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 encontan-se tisponiveis na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas - endereço htlpslAwAvcomprasbr. 
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço efou pelo 
telefone (' 98) 3483-1122, das 08:00 as 120011s. 

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

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

Aos 41 anos de idade, a 
administradora Raquel Santos 
conta que OUVIU falar pela 
primeira vez de proteínas 
vegetais quando ainda tinha 
8 anos de idade  ern  uma 
aula de Yoga. Sua professora 
já havia mudado a dieta e 
consumia diariamente as 
proteínas vegetais. "Ela falava 
mono dos malefícios dos 
alimentos industrializados, 
carnes vermelhas. Como eu 
era muito nova, não podia 
mudar minha alimentação e 
não entendia nada sobre o 
assunta0 tempo foi passandó 
os problemas de saúde 
apareceram e foi aí que decidi 
mudar", comenta Raquel. 

A busca crescente pelo 
bem-estar tem 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 itens que 
compõem essa categoria 
foram consumidos por  finis  
de 36 milhões de pessoas.  

garantir o aporte ideal e 
adequado dos aminoácidos 
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 saúde. 

"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 
passei 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 são fonte 
de  proteins  vegetais 

Estio na lista os fehões, 
lentilha, ervilha,  grit)  de bico, 
soja, quinoa, aveia, sementes 
como a de abóbora e 
gergelim, dentre outros. "t 
fundamental um equilíbrio  
nutritional.  Os alimentos 
de origem vegetal oferecem 
todos os nutrientes 
necessários para manter o 
organismo saudável. Use sua 
criatividade, diversifique sua 
alimentação e deixe seu prato  
man  colorido e nutritivo", 
finaliza a nutricionista. 

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

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 são 
ricos em fibras e arginina - 
um aminoácido diretamente 
ligado ao aumen to da 
imunidade e á proteção do 
corpo contra infecções.A.lim 
disso, a proteína vegetal é 
uma alternativa saudável 
para organismos sensíveis ao 
consumo de leite e carnes', 
pontua a nutricionista do 
Grupo Mateus, Olímpia 
Fontenelle. 

Qual a diferença entre a 
proteína animal e as vegetais? 

Olimpia enfatiza que coda 
proteína é composta por 
aminoácidos. Alguns deles, o 
corpo produz; outros, não. 
Os que não sio produzidos 
pelo nosso organismo 
são obtidos somente pela 
alimentação e  sic)  chamados 
de essenciais. "A principal 
diferença  ewe  a proteína 
animal e a vegetal está na 
quantidade de aminoácidos  
presences  em um mesmo 
alimenco. Os alimentos de 
origem animal geralmente 
têm todos os aminoácidos 
em grande quantidade, em 
especial os essenciais, mas 
também apresentam uma 
quantidade significativa 
de gordura saturada. Os 
alimentos de origem vegetal 
também oferecem os 
aminoácidos essenciais, mas 
dependendo do alimento, 
as concentrações mudam, 

necessário combinar e 
balancear os alimentos para 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 033/2022 

Responsável Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  
Email:  prefeitura@magalhaesdealmeidama.gov.br  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 031/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  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 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.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. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  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.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, Magalhães de Almeida - MA. 0 edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas — endereço https://www.comprasbrcom.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. 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: d532ccb4f286197560499c317de73845bc5c73c7 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 6b4757dd38803a1869d7b53f7e0e791168b2bca3 

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 
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.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. 
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Para uma Magalhaes mais Feliz. 

Raimundo Nonato Carvalho 

Prefeito 

Rafael Santos Silva 

Vice-Prefeito 

Franciel Pessoa da Silva 

Responsável técnico 

prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

E-mail  para contato 

httosmagalhaesdealmeida ma gov,br 

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Rua Manoel Pires de Castro, 279, Magalhaes de Almeida - Ma,  Cep:  65.560-000 

Contato: (98) 3483-1122 

Instituído pela Lei Municipal n°490/2017 de 29 de Setembro de 2017 

Para verificar . r  .enttfau rids publicaçaes,  ase  u ink abaxu. 

httos://magalhaesdealmeida.ma.gov.britransoarencja/autenticacao/  
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digital por 
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A Prefeitura de Magalhaes de Almeida (IA a garantia deste documento, desde que visualizado através do  site:  

httos://magalhaesde,almeida.ma.gov.br/transoarencia/diario-oficial-do-municioio/  

Documento assinado digitalmente conforme  MP  n°2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 2/2022 

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

no dia 19 de setembro de 2022 As 08:30 (oito horas e trinta minutos), realizara licitação na 
modalidade Tomada de Pregos, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para reparo e manutenção tísica de 
prédios públicos sob responsabilidade da administração do Municipio 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.  Urbana 
Santos, número 214, Centro, Guimaraes - MA CEP 65.255-000, CNPJ  Ng  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: guimaraes.ma.cpl@gmailcom. 

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  firs  (quinze horas), realizará licitação na 
modalidade PREGA0 ELETRÔNICO, tipo menor preço global, tendo por Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para a pavimentação e manutenção de 
vias em bloquetes da zona urbana e rural no 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  Ng  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@gmail.com. 

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

CPF 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 Secretaria Municipal de Educação de Lago dos Rodrigues, Estado do  

Maranhao,  no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, com base nas 
informações constantes no Termo de Adesão n°  005/2022, que tem como objeto a Adesão 
A Ata de Registro de Preços te 1/2022, oriunda do Pregão Eletrônico  rig  02/2022, realizado 
pelo Fundo Nacional 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 (4x4), 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 
ng 8.666/93 e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o presente termo de adesão 
empresa CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 30.314.561/0006-.30, 
com sede a Rua Irmão toldo 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 UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP No 31/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que lava realizar, 
sob a égide da Lei n.0  10.520/02, Decreto rt.g 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 REALIZAÇAO 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, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.comprasbrcom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone 98) 3483-1122, das 08:00 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.g 10.520/02, Decreto n.g 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  Sande  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.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 Cornpfas Públicas - 
endereço https://www.comprasbccom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (. 981 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 ri.° 10.520/02, Decreto mg 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.9  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, as 
10:00 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.comprasbrcom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço  elm/  pelo 
telefone (' 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 3() de agosto de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA, 

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE M NÇÃO 

DESPACHO 

Dispõe sobre a criação do núcleo municipal de regulttrizaçlo fundiária-NM  
Prefeita Municipal de Monção-Estado do Maranhão, Klautenis Dafirie.Oliveira Nussrala, no „Cs, 
uso de suas atribuições regulamentadas pela Lei Orgânica do Muf*iffjp);),91;mais normas 
legais; portaria 032/2022. Considerando o Manual de PlanejameNto , Irnent0 
fiscalização do programa Titula Brasil, vinculado ao Instituto Nacion 
Reforma Agraria-INCRA; Considerando a Instrução Normativa n° 105, 021 . 
regulamenta os procedimentos para a celebração de parcerias com os municipios e 
implementação dos Núcleos Municipais de Regularização Fundiária-NMRE para a execução 
do programa Titula Brasil; Considerando o Acordo de Cooperação Técnica ng 103/2021 
firmada entre o INCRA e a Prefeitura Municipal de Monção/MA, publicado no DOU. 
resolve:  Art  lg - Criar o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, tendo como 
integrante os servidores públicos: Mirthys Adriane Barros Silva, portadora da Cl/RG ng 
014825822000-9 SSP/MA, CPF/MF ng 065.700.343-32, lotação ng 110/2022; Jaldemir de 
Jesus Cutrim, portador do C1/116 ng 000041452495-0 SSP/MA, CPF/MF ng 706.445.783-00, 
lotação n° 048/2021; Rikson Marcelo dos Santos Brandão, portador da Cl/RG 
0462594520120 SSP/MA, CPF/MF n2  612.228.263-48, lotação 00 94/2022 e Jonsson  Jackson  
Matos dos Santos, portador do Cl/RG ng 03572780100, CPF/MF  re  557.810.393-68, lotação 
09 021/2021, este ultimo devendo atuar como Coordenador do Funcionamento do Núcleo 
Municipal de Regularização Fundiário, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, devendo assim ser considerado a partir desta data.  Art.  29  - 
referido NMRF deverá cumprir, entre outras, funções já estabelecidas na Instrução 
Normativa n n  105, de 29.01.2021.  Art.  39 - 0 Núcleo Municipal de Regularização Fundiaria-
NMRE funcionará na Rua da Liberdade, s/n, Centro, Monção/MA, CEP: 65.360-000.  Art.  4g 
- entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 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 N° 11081/2022. Contratante Prefeitura Municipal de Nova 
lorque/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrito no CNPJ 
(MF) sob a  nn  05.303.565/0001-61. Contratado:  FORT  EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ 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. Vigência: 11/08/2022 a 31/12/2022 - Data da Assinatura: 11/08/2022. PRAZO 
DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses. Nova lorque - MA, 11 de agosto de 2022. Lindon  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, promoverá 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  ern  bloco intertravado no Municipio, em atendimento as necessidades da 
Prefeitura .Data da Realização: 22/09/2022  Ss  09 h e 00 mm. Local da Sessão Pública: Dep. 
de Licitações e Contratos da Prefeitura, situada nesta cidade na Rua Pedreiras,  re  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 (www6tce.ma.gov.br  
/sacop/muralsite/muraLzul) e no sitio eletrônico institucional desta Prefeitura 
(http://transparencia.parnarama. ma.gov.br/acessolnformacacalicitacao/tcel,  podendo ser 
consultado ou obtido gratuitamente. Informações poderão ser solicitadas por meio do 
endereço eletrônico: cp12021pmp@gmail.com  ou na sala Prefeitura, de segunda a sexta-
feira (dias úteis), de 08 h e 00 min as 14 h e 00 mm. 

0 Município de Parnarama - MA, com Centro Administrativo CPL/PMP, 
promoverá 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 Municipio, 
em atendimento as necessidades da Prefeitura. Data da Realização: 22/09/2022. As 11 h c 
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: 
Convénio n°  910856/2021 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 (www6tce.ma.gov. br/sacop/muralsite/muralzul e no sitio eletrônico institucional 
desta Prefeitura (http://transparencia.parnarama.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/  
tce), podendo ser consultado ou obtido gratuitamenteinformações poderão ser solicitadas 
por meio do endereço eletrônico: cp12021pmp@grnail.com  ou na Prefeitura, de segunda a 
sexta-feira (dias (Reis), de 08 h e 00 min as 14 h e 00 mm. 

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

Presidente da CPL/PMP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 41/2022 - PMPN 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES/MA, torna público que 
realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame  sera  regido pela 
lei federal n.g 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 ng 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente, a lei nu 8.666/93, 
alterações supervenientes, além das condições estabelecidas no presente edital e seus 
anexos, o presente certame  sera  conduzida pelo pregoeiro e equipe de apoio designada 
pela portaria ng. 574/2022, 14 de junho de 2022. pregão eletninico nu 041/2022 - 
pmpn. processo administrativo: 068-06/2022.01.02.03.05 - pmpn. objeto: aquisição de 
material de copakozinha, visando atender as necessidades do município de paulino 
neves/ma. cadastramento das propostas comerciais e documentos de habilitação: 
compreendido entre os dias 31/08/2022 até As 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 a sexta-feira, de 08h: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 caocplpn@hotrnail.com, 

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

Pregoeiro 

Document° ambled° diralmente ...arm. MP it. 2.2D0-2 de 24/313/1001. LSE 
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