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Código de identificação: 5e335f7f1a39b931e10494 

Educação, Ciências, Tecnologia e Inovação.  
Art.  20  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
tendo os seus efeitos retroativos a 7 de outubro de 2022. 
Leia-se, Publique-se e cumpra-se em Magalhaes de Almeida/MA, 
10 de novembro de 2022. Maélio  Cesar  Freitas dos Santos, 
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 20833d84c99a67a389d1830ac00384187d3a52d2 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 041/2022 

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 

odisposigões da Lei rt.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 
Prego do tipo menor prego por item, que tem por 
objeto Registro de preços para futuro fornecimento de material 
de expediente para atendimento da Prefeitura de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 02 de dezembro de 
2022, as 08:00 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. 
MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 2b839f4e95c8ca1011d336c025b06cd0f010ece7 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.' 042/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 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, que tem por objeto 
Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 
limpeza para atendimento da Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizara 
no dia 02 de dezembro de 2022, as 14:00 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 12:00hs. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal.  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 043/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
O 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, que tem por objeto 
Registro de preços para futura fornecimento de gêneros 
alimentícios para Merenda Escolar para atendimento da 
Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhães de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 05 de dezembro de 
2022, as 08:00 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 Publicas — 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. 
MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: f46.367dc22b35938882258795b4e977010a5b325 

PREGÃO ELETR6NICO N.° 044/2022 

AVISO DE LICITAÇAO 
O 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.0 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor prego 
global que tem por objeto execução dos serviços de 
readequação de pavimentação asfáltica no municipio de 
Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 05 de 
dezembro de 2022, as 13:00 horas (horário de  Brasilia),  
RECURSO: CONVENIO 910378-2021 DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 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, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 70db7022a7124d3d84a97963357754120c97ad88 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 045/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
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Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 11kano 
de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - MA. A idá 
pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei PdrI n° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta à dis osiçáo 
dos interessados no endereço supra, de 20  a 60  feira, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 (uma) resma de 
papel A4. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

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 por lote, que tem por objeto Registro 
de pregos para futura execução dos serviços de animação e 
estrutura física do 16° Festival de Brega e Forró para 
atendimento da Prefeitura de Magalhães de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, as 15:00 
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://vvww.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, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. .Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 4545d9dc968dd57e40cbd96795c36c2666b5f7f9 

Autor Franciel Pessoa da Silva 
Codigo de identificação: 1a6859f2a46ae54b10e0ac91f51b03cbba7b0a81 

TOMADA DE PREÇO N.° 006/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO do tipo menor preço global, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de 
conclusão de construção de uma escola com 12 salas de aula 
FNDE, no povoado Melancias no município de Magalhães de 
Almeida, o certame se realizará no dia 07 de dezembro de 2022, 
as 08:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo 
Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires 
de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - MA. A ser regida 
pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n.° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta à disposição • dos interessados no endereço supra, de 20  a 6° feira, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 (uma) resma de 
papel A4, 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 6edbdaf2111303a7b5995bade68080358d2d6973c 

TOMADA DE PREÇO N.° 007/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  toma público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO do tipo menor preço global, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de 
conclusão de construção de uma escola com 04 salas de aula 
FNDE, no povoado Pau clagua no município de Magalhães de 
Almeida, o certame se realizara no dia 07 de dezembro de 2022, 
as 10:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo 
Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da 
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SESI Casarão da Indústria: memória, 
cultura e inovação em um só lugar 

etv 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP -042/2022. 
##TEX 0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGA-

LHÃES 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 dis-
posições 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, que tem por objeto Registro de preços para 
futuro fornecimento de material de limpeza para atendimento da 
Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/ 
MA, o certame se realizará no dia 02 de dezembro de 2022,  Ss  
14:00 horas (horário de Brasília), 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 disponIvels na pagina  web  do Portal 
de Compras Públicas - endereço https://www.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
r 981 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022  

##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeiro Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO PE - 044/2022. 
##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGA-

LHÃES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna publico, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
n.° 10.520/02, Decreto n.°10.024/19 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço global que tem 
por objeto execução dos serviços de readequação de pavimentação 
asfáltica no mu nicfpio de Magaihaes de Almelda/MA, o certame se 
realizara no dia 05 de dezembro de 2022, as 1300 horas (horário de  
Brasilia),  RECURSO: CONVENIO 910378-2021 DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 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 Lici-
tação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279Centto,Magalhães 
de Almeida - MA. 0 edital e seus anexos encontram-se disponfveis 
na pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https:// 
www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (098(34831122,  das 08:00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022.  

##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeiro Municipal. 

O DEBATE DO MARANHAO I  SA°  Luis. 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2022 I DOMINGO E SEGUNDA - FEIRA 

0 Debate 
do Maranhão 

-sidornalodebate.com.br  C:a 
Acesse. Compartilhe. 

Empreendedorismo na panificação: 

gastronomia, turismo e geração de renda 

0 Centro Tecnológico 
e Cultural da Indústria, ou 
simplesmente SESI Casa-
ra da Indústria, alia desen- 

ento sustentável 
vação do patrimônio  

his  rico e cultural da capi-
tal maranhense. 0 espaço, 
local izado na Praça João 
Lisboa, é múltiplo e guarda 
uma relação estreita entre 
a tradição e a modernidade. 
Quem visitar o 5° Salão de 
Turismo Rota das Emoções, 
no  Multicenter  Negócios e 
Eventos, até dia 19/11, pode-
rá conhecer virtualmente as 
instalações do SESI Casarão 
da Indústria, que será inau-
gurado em 2023. 

0 SESI Casarão da Indús-
tria possui seis espaços:Trilha 
da Memória, Espaço Versátil, 
SESI Sabor Saudável, SESI 
Cultura, Espaço Acolher e 
SESI Robótica. Além de um  
video panoramic°  do prédio 
localizado no Centro Históri-
co de São Luis, quem visitar o 
estande no Sebrae poderá fa-
zer uma imersão virtual a to-
dos esses espaços e entender 
melhor o uso que o SESI faz 
da robótica educacional e de 
competição, interagindo com 

e ficando por dentro 
meio de Robótica que 

acontecerá em fevereiro do  
proximo  ano. A experiência 
durante o 5°  Salk)  de Turis-
mo Rota das Emoções vai 
trazer um pouco do que deve 
se tornar em breve o casarão 
colonial da Praça João Lisboa. 

A proposta do SESI Ca-
sarão da Indústria é mesclar 
arte,  design  e soluções tecno- 

lógicas interativas para pro-
porcionar entretenimento e 
lazer ao público. O EspaçoTri-
lha da Memória possibilitará 
conhecer as contribuições da 
indústria maranhense para o 
desenvolvimento social, eco-
nômico e humano do estado. 
0 uso de tecnologias como 
realidade virtual e outros 
recursos interativos condu-
zirão o visitante pelo museu 
da indústria.  

JA  o Espaço Versátil estará 
aberto aos artistas, criadores 
e produtores de diferentes 
linguagens. 0 Espaço SESI 
Sabor Saudável, por sua vez, 
é onde serão produzidas re-
ceitas nutritivas com base no 
Programa SESI Alimentação 
e Nutrição. As aulas serão 
realizadas com o objetivo de 
geração de renda aos parti-
cipantes. "Também teremos 
um café focado na culinária 
regional em que vários  chefs  
de cozinha da terra irão se 
revezar na composição de 
cardápios e pratos", anteci-
pou o superintendente do 
SESI-MA, Diogo Lima. 

Quem visitar o estande do 
SESI no 5° Salão de Turismo 
Rota das Emoções terá o gos-
tinho de experimentar uma 
das criações do  chef  gastro-
nômico, Leandro Muniz. Ele 
esta desenvolvendo receitas 
únicas para o SESI Casarão da 
Indústria. A busca de Muniz 
por receitas que despertem 
memórias afetivas nas pes-
soas e a inspiração do  chef  
está na cultura maranhense. 
"Estamos em busca de novos 
sabores e aromas. 

Comer é um ato social. E 

para além da necessidade 

de nutrição, comer tem 

relação com a história, com 

a cultura, com as emoções. 

Comer carrega significados 

e memórias afetivas sobre 

pessoas, lugares, cheiros e 

sabores. Do pãozinho fran-

cês de todos os dias a doces 

e salgados mais sofistica-

dos, as padarias fazem parte 

do dia a dia das pessoas e 

do ritual de produzir e ofer-

tar alimentos. Não é à toa 

que o setor de panificação 

oferece grande oportunidade 

de empreender. Para aqueles 

que desejam se dar bem na 

área, o SENAI-MA fará uma 

série de oficinas de pães fun-

cionais, bolos tradicionais e de 

biscoitos artesanais, festival 

de empadas e palestra com 

o tema "Empreendedorismo 

na Panificação" durante o 5° 

Sala() de Turismo da Rota das 

Emoções, que acontece até 

este sábado (19/11). 

(3 setor de panificação 

de  Sao  Luis é um dos mais 

relevantes e oferece oportu-

nidades reais de empreender. 

No dia 19/11, as 21h15, a nu-

tricionista especializada em 

gastronomia da panificação 

e instrutora do SENAI-MA, 

Geovana Campos, fará uma 

palestra sobre "Empreende-

dorismo na Panificação". Ela 

abordará tendências do setor, 

o perfil do empreendedor no 

pós-pandemia e os segredos 

para ter um negócio lucrativo 

na área. 

Uma das tendências da 

panificação é o uso misto de 

farinhas, grãos, fibras e um 

processo de fermentação 

lenta com uso de fermento na-

tural. Para aproveitar as opor- 

tunidades, industrialmente ha" 

necessidade de mão de obra 

qualificada e de profissionais 

dinamicos. "Além da formação 

técnica necessária, o profis-

sional de panificação precisa 

ser dinâmico para enfrentar 

os desafios do mercado, en-

tender as necessidades dos 

clientes e  set  flexivel", explicou 

a nutricionista. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 041/2022. 
##TEX 0 PregoeiroOficial 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.° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por item, 
que tem por objeto Registro de preços para futuro fornecimento de 
material de expediente para atendimento da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 02 de dezembro de 
2022, as 08:00 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 ane-
xos 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 1° 98)3483-1122, 
das 0800 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022 
HASS Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 043/2022. 
##TEX 0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGA-

LHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados quefará realizar, sob a égide da Lei 
n.° 10.520/02. Decreto n.°10.024/19 e subsidiariamente as disposi-
ções 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, que tem por objeto Registro de preços para futura 
fornecimento de géneros alimentícios para Merenda Escolar para 
atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/MA, o certame se realizara no dia 05 de dezembro de 
2022, as 08:00 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 
1° 98(3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022  

##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeiro Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 045/2022. 
##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGA-

LHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados quefará realizar, sob a égide da Lei 
n.° 10.520/02, Decreto n.°10.024/19 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor 
preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para futura 
execução dos serviços de animação e estrutura física do 16° Festi-
val de Brega e Forrô para atendimento da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 05 de dezembro de 
2022, as 15:00 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 
(.` 981 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022.  

##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeiro Municipal. 
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LiONCEIT° SOCIAL  
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IHGM 97 ANOS DE FUNDAÇÃO 
Hoje, 20 de novembro, alem de ser o dia da Consciencia Negra 

no Brasil, data da morte de Zumbi dos Palmares, importante  Her  da 
resistência negra no século XVII, é também a data de fundação de 
uma das Instituições culturais mais significativas e longevas do esta-
do do Maranhão, o Instituto Histórico e Geográfico do  Maranhao,  
o IHGM, que é urna sociedade, formada por 60 cadeiras, cada uma 
patroneada por uma personalidade ilustre do estudo da história, 
geografia e arqueologia do Maranhão. 

A história desse sodalicio e uma história bastante interessante. 
Sua fundação surge no bojo do advento de virias outras instituições 
culturais que estavam aparecendo desde o inicio do século XX, 

Oficina dos Novos (1900), a Academia Maranhense (1908), 
pois passou a se chamar de Academia Maranhense de Letras, 

a Idade de Direito do Maranhão(1918) e por fim o Instituto de 
História e Geografia do  Maranhao  (1925), 

0-Institute"  como costumaser chamado por seus membros, foi 
fundado  hi  noventa e sete anos e está a um passo do seu centenário, 
que  sera  celebrado em 2025.0 entusiasta dessa ideia de se tentar 
fundar um Instituto de História e Geografia no  Maranhao  foi do jor-
nalista, historiador e intelectual,Antonio Lopes que depois se tornou 
mentor da geração seguinte de intelectuais, escritores e jornalistas 
que vão surgir no Maranhão, a exemplo de josueMontello. 

No dia da sua fundação, foi reunido um grupo de onze homens 
de boa vontade na livraria de Wilson Soares — maior bibliófilo do 
Maranhão á época — e foi criado o então Instituto de História e 
Geografia do  Maranhao,  que depois passaria a chamar-se Instituto 
Histórico e Geográfico do Maranhão. Era a terceira tentativa de se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP — 041/2022. 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  tuna publico, para conhecimento das 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decre-
to n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico para Registro de Prego do tipo menor prego por item, que tem 
per objeto Registro de preços para futuro fornecimento de material de 
expediente para atendimento da Prefeitura de Magalhães de Almeida) 
MA, o certame se realizará no dia 02 de dezembro de 2022, as 0800  
hams  (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da 

S0 
 ormação,  site  https,/hvww.comprasbrcorn.br, sendo presidida pelo 
egoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanen-
de Licitação, situada na Rua Manoel Pies 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 
httras/hwer.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou_pelo telefone (98) 3483-1122, das 0800 as 1200hs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 
Franciel Pessoa da Silva 
Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP — 042/2022. 

O Pregoeto Oficial da Prefertura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA Estado do Maranhão, torna  publics,  para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto 
n.° 10.024/19 e subsidiariamente as oisposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para Registro de Preço do tipo menor prego par item, que tem por objeto  
Register  de pregos para futuro fornecimento de material de limpeza para 
atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhaes de 
Almeida/MA, o certame se realizará no dia 02 de dezembro de 2022, as 
14:00  hams (heart  de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecno-
logic da informação,  site  httpsintmw.comprasbccom.br,  Ganda  presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Penna-
nente de Liatação, Situada na Rua Manoel Pres de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Atneida -  MAO  edital e  sees  anexos encontram-se dispo-
níveis na página  web  do Portal de  Carves  Públicas — endereço  hulas://  
VAWtcmoçraobr.ccan.tr. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (098)  3483-1122, das 08:00 as 12,00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 
Franciel Pessoa da SiNa. 
Pregoeiro Municipal. 

fundarem Instituto Histórico no  Maranhao.  Em I 864, ainda no Impé-
rio, houve uma fundação que  nit)  prosperou e em 1918, novamente. 
outra fundação que teve vida curta. 

o objetivo era criar urna sociedade cientifica que coordenasse 
os escudos e pesquisas nas  areas  de história, geografia, etnografia, 
etnologia e arqueologia do  Maranhao,  alem de salvaguardar do-
cumentos, livros e artefatos relativos à nossahistória. O IHGM e 
considerado a primeira instituição de caráter cientifico do estado. 

Os fundadores foram um grupo de onze intelectuais, dos mais 
renomados, estudiosos da história egeografia do  Maranhao  com 
estudos e trabalhos publicados. Eram professores, historiadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP — 043/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA Estado do Maranhão, tuna  pubic°,  para conhecimento dos 
interessados que fará realzar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Deaeto 
n.° 10.024/19 e stbaiariarnente as disposições da Lei 0.05,666103  e suas 
alteraçõespcsteriaes, licitação na modalidade Pregão Eletrônico pare Re-
gist°  de  Raga  do tipo mena  pew  por item, quelem por cbieto Registro 
de preçospara future fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda 
Escolar para atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de 
Magatiies de Almeida/MA, o certame se realizará no cita 05 cb dezembro 
de 2022, as 08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do um de recursos 
da tecnologia da informação,  site  httpsilAwm.comprasecom.br, sendo 
presidida pelo Pregoeto desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel  Pros  de Castro, 279 
Centro, Magalhães de Almeida - MA 0 edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis na Opine  web  do Portal de Campas Públicas— endereço 
https://wwecompresbrcom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço doup*telefone (0  98)3483-1122, das 08:00 as 12:00hs, 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 
Franciel Pessoa da  Siva.  
Pregoeto Municioal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PE — 044/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municpal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, terra público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, soba égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto 
n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, liciação na modalidade Pregão Eletrônico 
do  tip  menor prego global que  tern  por obeto execução dos serviços de 
readequageo de pavimentação asféllica no município de Magalhaes de 
Akneida/MA, o certame se realizara no dia 05 de dezembro de 2022, 
as 13:00  hares  (haário de  Brasilia),  RECURSO CONVENIO 910378-
2021 DA CARA ECONÔMICA FEDERAL através do uso de recursos 
da tecnologia da informação,  site  https,//www.canprasecom.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pies de Castro, 279 
Centro, Magalhães de Alneida - MA 0 edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis na página  web  do Portal de Ccmpras Públicas— endereço 
hups://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço doupelo telefone (0  98) 34M-1122, das 08.00 as 12:DOhs. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal. 

EUGES UMA 
Historiador, professor, bibliófilo e membro do  'HON  

geógrafos, jornalistas,  medicos,  juristas, engenheiros, clérigos, mas. 
principalmente, pesquisadores e homens de tetras. 

Entre eles estavam: Antonio Lopes da Cunha, Justo  Jansen  
Ferreira, Jose Ribeiro do Amaral, Domingos de Castro Perdigão, 
Wilson da Silva Soares, Benedito de Barros e Vasconcellos, Pe.Arias 
Cruz,  Pe.  Jose Ferreira Games, Jose Pedro Ribeiro e Jose Eduardo 
de Abranches Moura.0 primeiro presidente foi o  Dr.  Justo  Jansen  
Ferreira, medico, professor e geógrafo, autor de vários trabalhos, 
principalmente nas  areas  de geografia, cartografia e história. 

A ideia de se fundar um Instituto Histórico no  Maranhao  nessas 
primeiras décadas do século XX, surgiu como forma de homenagear 
o centenário de nascimento do Imperador D. Pedro II, por isso, a 
data escolhida para realização da primeira sessão cívica dessa nova 
sociedade — Realizada no Salão da  Camara  Municipal de  Sic.  Luis — 
foi o 2 de dezembro, data de nascimento do Imperador. 

Assim registra o jornal "0 Combate-  sobre a sessão de instala-
ção do IHGM na  Camara  Municipal de  Sao  Luis no dia I de dezem-
bro de I 925:"A primeira sessão cívica do Instituto de História e Ge-
ographia do Maranhão, comemorativa da sua instalação e dedicada 
também a data que recorda o nascimento de D. Pedro II, terá lugar 
amanhã, is 10 horas, com  maxima  solenidade na sala de sessões da  
Camara  Municipal [...] Serio expostas retratos de D. Pedro II, D. Joio 
VI e D. Pedro I, sendo o de D. Pedro II devido ao pincel do distinto 
pintor snr. Paula Barros:' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP — 045/2022. 

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 
alteraçõesposteriores,  lade  na modaldade Pregão Eletribico para Re-
gistro de Preço do tipo  men  preçopor  tole,  quetem  pa  objeto Regisrso de 
preços para futura execuçãO dos serviços de animação e estruturafisica do 
16 Festival de Braga e  Farrel  para atendimento da Prefeitura de Magalhães 
de Almeida/MA o certame se realizará  node  05 de dezembro de 2022, as 
15:00  hares  (horário de Brasila), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação,  site  https:fiwww.compasbrcantr, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipat na  sale  da Comissão Parnanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pies de Castro, 279 Centro, Magabees 
de Almeida -MA 0 edital e seus anexos encontram-se disponiveis na pági-
na  web  do Portal de Compras Públicas— endereço https://www.comease. 
contr. Esclarecimentos  aacionais no  memos  endereço elos pelo telefone 
(0 g8) 3483-1122, das 0800 as 12:00/is. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal 

MARINHO LATICÍNIO LTDA 
COMUNICADO - MARINHO LATICÍNIO LTDA (019PJ N° - 
38.489.158/0001-40) Torna público que RECEBEU em 27/10/2022 daSe-
cretaria Municipal de Meio Arnbiente SEMMA de Cidelândia Licença de 
Operação — LOn0001/2022 processo protocoladosob 00001/2022, para 
atividade fabricação de laticínios situadona margemdireita da MA-125, al-
tura do krn 14sob coordenadas geográficas 0509'33.81'S/47038'39.8600 
Zona Rural municipio de Cidelandia/MA 

MARINHO LATICÍNIO LTDA 
COMUNICADO - MARINHO LATICÍNIO LTDA (CNPJ N* - 
38.489.15810001-40) Torna público que recebeu em 08/11/2022 da 
Secretaria de Estado de Meio Arnbiente e Recursos Naturais — SEMA 
-MA a  Out  orga Direito de Uso - OCO n° 0711210/2022prolocolada oco 
o processo 5022080004434/2022 e E- Processo n° 160405/2022si15ado 
na direita da MA-125, altura do  kin  14 sob coordenadas geográficas 
05*9'35.30/S I 4703841.180 0, com vazão autorizada de 10,0m0ill 
ou 80ri 0/dia, por um periodo de bombeamento de 08h/dia, válida ate 
08/11/2027, Zona Rural, município de Cidelandia/MA, para fins de uso 
Consumo Humano e Industrial. 
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PREGÃO ELETRONICO SRP NE 42/2022 

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.2  10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei 0.0. 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por Rem, que tem por objeto 
Registro de preços para futura fornecimento de material de limpeza para atendimento da 
Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o certame se realizara 
no dia 02 de dezembro de 2022, as 14:00 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 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N2 43/2022 

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 0.° 10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei 0.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por item, que tem por objeto 
Registro de preços para futura fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar 
para atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, 
o certame se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, as 08:00 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. O 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 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO N2  44/2022 

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.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço global que tem por objeto execução dos serviços de 
readequação de pavimentação asfaltica no município de Magalhaes de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, as 13:00 horas (horário de  Brasilia),  
RECURSO: CONVENIO 910378-2021 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 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 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO SRP N2 45/2022 

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.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto 
Registro de preços para futura execução dos serviços de animação e estrutura fisica do 162  
Festival de Brega e Forró para atendimento da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o 
certame se realizara no dia OS de dezembro de 2022, ás 15:00 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 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 17 de novembro de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

Pregoeiro 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 6/2022 

A Presidente da  CPL  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.2  8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO  corn  do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de conclusão de construção de uma escola com 12 
salas de aula FNDE, no povoado Melancias no município de Magalhães de Almeida, o 
certame se realizará no dia 07 de dezembro de 2022,  Ss  08:30 horas (horário de  Brasilia),  
sendo presidida pelo Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de 
Almeida - Ma. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 22  a 62 feira, no horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também poderão 
ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

TOMADA DE PREÇOS N2 7/2022 

A Presidente da  CPL  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.° 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO com do tipo menor preço global, que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de conclusão de construção de 
uma escola com 04 salas de aula FNDE, no povoado Pau dagua no municipio de 
Magalhães de Almeida, o certame se realizará no dia 07 de dezembro de 2022, as 
10:30 horas (horário de  Brasilia),  horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo 
Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - 

Ma. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está A disposição dos interessados no 
endereço supra, de 20  a 62 feira, no horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( uma) resma de 
papel 4. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO ; ., "i 
TOMADA DE PREÇOS Ne 9/2042 '' 

Processo Administrativo n° 1710.01/2022. •s ''';'11- r t A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, atrav4c1a7Secretari M 
Administração e Planejamento, torna público para conheciménto dos  in  - 7.!/ ,.. 0 : ue, .- 
realizara licitação na modalidade Tomada de Preço n.2  009/204, b 1 ndo a . 
Contratação de empresa especializada para recuperação de Estrada ViCitik V.

- :¡.°e11.e i.  82 32  Qd) no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA, nos termos cl 6603 e- 
demais alterações, a realizar-se no dia 15/12/2022 As 09:00 (nove hoast. • 4.43EAt---DE 
REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e 
seus anexos gratuitamente,  ern  horário comercial das 08:00h as 12:00hs ou solicitar 
através do  e-mail:  cpinovaolindadomaranhao@outlook.com.  

Nova Olinda do Maranhão-MA, 17 de novembro de 2022  
ELY  SILVA LINHARES 

Secretária de Administração e Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

AVISO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N9 7/2022 

Pregão Eletrônico Srp N° (8)7/2022- da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA 
A Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
RATIFICAR a adesão a ata de registro de preços correspondente, referente a Ata 

de Registro de Preços n° 007/2022, decorrente do processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP n* 007/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA, cujo objeto da adesão corresponde a Contratação de empresa para a aquisição 
de Materiais Esportivos, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação 
de Paço do Lumiar/MA. Deste procedimento decorrerá a contratação de: 

DE S SILVA EMPREENDIMENTOS - ME. 
CNPI  rig  38.234.783/0001-40. 
Valor: R$ 375.468,50 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta 

e oito reais e cinquenta centavos) 

Paço do Lumiar/MA, 8 de julho de 2022. 
MONIQUE FIALHO SAULNIER CARMONA 

Secretária Interina de Educação 

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AOUISICAO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PAÇO DO LUMIAR-MA. 

A Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que tem a intenção de ADERIR como entidade não 
participante ("carona") a Ata de Registro de Preços n2  007/2022, gerenciada pela Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, Pregão Eletrônico SRP n0  007/2022, nos termos do 
Decreto n2  7.892/2013, Lei n° 8.666/1993, e CONTRATAR a empresa .1 DE S SILVA 
EMPREENDIMENTOS - ME, CN12.1 n2. 38.234.783/0001-40. Item especificados conforme 
Processo Administrativo n2  3892/2022. 

Paço do Lumiar/MA, 8 de julho de 2022. 
MONIQUE FIALHO SAOLNIER CARMONA 

Secretaria Interina de Educação 

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nesta data, AUTORIZO, com base no parecer jurídico exarado e nos termos do 
Decreto n2  7.892/2013 e Decreto Municipal n2  3.086/2017, a formalização de contrato 
administrativo oriundo da Adesão A Ata de Registro de Preços n° 007/2022, oriunda do 
Pregão Eletrônico SRP N° 007/2021, Processo Administrativo n2  220320220001/2022-
PMPD, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, cujo objeto 
corresponde a Contratação de empresa para a aquisição de Materiais Esportivos, visando 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA, 
devidamente instruida no processo administrativo n2  3892/2022. 

Paço do Lumiar/MA, 8 de julho de 2022. 
MONIQUE FIALHO SAOLNIER CARMONA. 

Secretaria Interina de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  10/2022 

O Município de Parnarama-MA, com Centro Administrativo situado na 
Rua Pedreiras, n° 093, Centro, em Parnarama/MA, por meio da CPL/PMP, 
promoverá o procedimento licitatório Tomada De Preços 010/2022,tipo 
Menor Preço, Adjudicação: Por Lote. Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia especializada para a implantação de sistemas de abastecimento de 
água e construção de reservatário no Municipio, em atendimento as 
necessidades da Prefeitura. Realização: 09/12/2022 as 09 h e 00 min. Local Da 
Sessão Pública: Dep. de Licitações e Contratos Adm. da Prefeitura Recursos:  
FPM,  ISS, IPTU, IPVA, ICMS e demais recursos próprios. Edital A disposição ria 
Prefeitura, no sitio eletrônico do TOE/MA 
(www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul)  e no sitio institucional desta 
Prefeitura 
(http://transparencia.parnarama.ma.gov.br/acessoinformacao/licitacao/tce). 
Informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: 
cp12021pmp@gmail.corn ou na Prefeitura, de segunda à sexta-feira, de 08 h  Ss  
14 h . 

O Município de Parnarama-MA, com Centro Administrativo situado na 
Rua Pedreiras, n' 093, Centro, em Parnarama/MA, por meio do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, promoverá procedimento licitatório Pregão Eletrônico 
N* 032/2022 - SRP. Tipo Menor Prego, Adjudicação: Por Lote, Modo de Disputa: 
Aberto. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação parcelada de 
empresa para a aquisição de livros de preparação para avaliações externas, 
gramática, musica, educação ambiental, ensino religioso, educação de jovens e 
adultos e educação infantil, em atendimento as necessidades da  Sec.  M. de 
Educação. Inicio do Acolhimento das Propostas: 22/11/2022, As 09 h e 00 min. 
Abertura Das Propostas: 05/12/2022, As 09 h e 00 min. Inicio Da Sessão De 
Disputa De Pregos: 05/12/2022, As 09 h e 10 min. Plataforma: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br  Edital: transparencia.parnarama.ma.gov.br/acesso  
Informacao/ licitacao/tce, www.tcema.tc.br  e www.bbmnetlicitacoes.com.br  
Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: 
cpl2021pmp@gmail.com  ou na Prefeitura de segunda à sexta-feira , de 08 II e 
As 14 h . 

Magalhães de Almeida-MA, 17 De novembro de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA. 

Pregoeira 

c.) Este document° pale sec verrficado no  endereço  eletrOnPo 
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Parnarama/MA, 18 de novembro de 2022. 
ROBSON LIMA GUIMARAES 

Presidente da CPL/PMP 
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