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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 disponiveis 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 
Codigo de identiftcagdo: 4545d9dc968dd57e40cbd96795c38c2666b5f7f9 

• N°•  
Comissão Permanente de Licitação, situada n1 Rua .M.7 
de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almekia;,...M 441 
pelas normas deste Edital, pelas disposições .da - • - 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital; est 
dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, Fibliorário 
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 
Codigo de identificação: 1a6859f2a46a854b10e0ac91f51b03cbba7b0a81 

TOMADA DE PREÇO N.° 006/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Presidente da  CPL  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.° 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, está disposição 

•
dos interessados no endereço supra, de 2° 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: 6edbdat2111,03a7b5995bade68080358d2d6973c 

TOMADA DE PREÇO N.° 007/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 Presidente da  CPL  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.° 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO do tipo menor prego 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 dhgua no município de Magalhães de 
Almeida, o certame se realizará 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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O Debate Ultimas 

  

    

   

do Maranhão  

    

     

Camara  recebe ministro para mt. 
denúncias sobre compra de caminhões de lixo 

Última Hora 
PF vai suspender emissão de novos 
passaportes por falta de verba A Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle da CA-
mara dos Deputados realiza 
audiência pública na quarta-
-feira (23) com a presença do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Daniel Ferreira. Ele 
foi convidado para prestar 
esclarecimentos sobre denún-
cias de compra de caminhões 
de lixo com sobrepreço. 

Também participará da 
reunião o presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e 
do  Parnaiba  (Codevasf), Mar-
celo Andrade Moreira Pinto 

Ele vai esclarecer denúncia 
da imprensa sobre supostas 
irregularidades em repasses  

de recursos federais realizados 
pela empresa pública em con-
tratos de asfaltamento. 

A comissão também con-
vidou o superintendente re- 

gional da Codevasf em Goiás, 
Abelardo Vaz Filho, para pres-
tar esclarecimentos sobre a 
aquisição e doação de equipa-
mentos e execução de obras  

na modalidade de execução 
direta pelo órgão. Ele ainda 
não confirmou presença. 

Denúncias 
0 deputado Aureo Ribeiro 

(Solidariedade-RJ), que pediu 
o debate, afirma que o jornal 
Estado de S. Paulo noticiou em 
maio deste ano que recursos 
do chamado "orçamento se-
creto" teriam sido destinados 
para a compra de caminhões 
de lixo para diversos municí-
pios brasileiros, chegando-se 
a praticar sobrepreço de FI5 
109 milhões para a aquisição 
dos veiculos. 

Fonte: Agência  Camara  
de Noticias 

Governo premia pesquisadores e profissionais da saúde 
que se destacaram na II Mostra Cientifica da SES/MA 

A Polida Federal (PF) informou nesta sexta (18) quevai suspender 
a emissão de novos passaportes por falta de verba orçamentária. 
A medida valerá a partir da meia-noite deste sábado (19). 
Em nota, a corporação declarou que o agendamento eletrônico 

nos postos continuará funcionando normalmente, mas não há 
previsão para entrega do documento. 

Ameaça de bloqueios nas estradas do Maranhão pode 
gerar consequências graves para os manifestantes 

Mensagens que circulam em grupos no WhatsApp anunciam 

ipr
ova paralisação de caminhoneiros no Maranhão a 

deste sábado (19/11). Preocupada  corn  a nova ameaça 
loqueios nas rodovias brasileiras, a Associação Nacional 

dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) 
alerta que essas manifestações são uma afronta ao Estado 
Democrático de Direito e a liberdade de ir e vir da população. 0 
presidente da Anape, Vicente Braga, prevê consequências graves 
para os manifestantes, que contestam o resultado da eleição 
presidencial. Segundo ele, há possibilidade de as Procuradorias 
estaduais ingressarem com representações judiciais contra 
os responsáveis pelos protestos — a firn de restituir aos cofres 
públicos os prejuízos causados pelos atos. "0 artigo 359-L do 
Código Penal prevê que as penas por participar de atos contra 
as instituições democráticas podem levar de 4 a 8 anos de 
prisào", diz. 

Durante três dias de evento, das Mercês, em São Luís, a 

a II Mostra Cientifica da Secre-  Mostra encerrou a programa- 

taria de Estado da Saúde (SES) ção, nesta sexta-feira (18), com 

reuniu discentes, docentes e uma cerimônia de premiação 

profissionais da saúde para e menção honrosa para os três 

divulgar práticas exitosas do trabalhos com maior pontua-

Sistema Único de Saúde (SUS) ção de cada eixo: Atenção nas 

no Maranhão. Linhas de Cuidado, Vigilância 

Realizada entre os dias 16 e em Saúde, Gestão em Saúde, 

18 de novembro, no Convento Educação Permanente em  Sail- 

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

**ATO TOMADA DE PREÇO N.° 006/2022. 
**TEX 0 Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MA-

GALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna publico, 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. O Edital, está 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2. 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 4. 

**DAT MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022  

**ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
**CAR  Pregoeira Municipal.  

de e Covid-19. de Pública do Maranhão  (ESP/  

Nesta edição, foram quase MA), a Mostra abordou o tema 

300 trabalhos submetidos, dos "Ciência, saúde e cuidado no 

quais quinze foram premiados, cotidiano do SUS no Maranhão". 

além de um público de mais de A programação proporcio- 

mil pessoas compartilhando nou espaços de  trod)  de expe-

conhecimento e conteúdo téc-  riências a partir de mesas, rodas 

nico-cientifico. Promovida pela de conversa, apresentação de 

Secretaria de Estado da Saúde trabalhos e lançamento de pu-

SES), por meio da Escola de Saú-  blicações. 

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

*MATO TOMADA DE PREÇO N.* 007/2022. 
**TEX 0 Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MA-

GALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna publico, 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 municlpio 
de Magalhães de Almeida, o certame se realizará 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 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. O Edital, está 
A disposição dos interessados no endereço supra, de 2. ali' feira, 
no horário das 08:00  Ss  12:00 horas, onde também poderão ser 
obtidas esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 (uma) 
resma de papel A4. 

**DAT MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022  

**ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
**CAR  Pregoeira Municipal. 



Estadio acompanha todos os 
lances em tempo real. Uma 
hora antes da partida, acon-
tece o evento de abertura do 
Mundial. 

A espera pelo Inicio da 
Copa do Mundo do Catar fi-
nalmente chegará ao fim. rsies-
te domingo, Catar e Equador 
entram em campo na primeira 
partida do torneio. Do lado 

anfitrião, a partida marca a 
estreia da seleção cesariana 
em Mundiais, e o técnico  Felix  
'3inchez tem  Ahmed Mad&  
como a única dúvida. 

Do outro lado. o Equa-
dor desembarca para sua 
quarta participação no  tot'  
neio. A seleção comandada 
por Gustavo Alfaro garantiu 
a quarta colocação nas Eli- 

minatórias Sul-Americanas, 
com 26 pontos, mas chegou 
ao Catar em meio a polemi-
cas.A seleção acabou punida 
pelo  CAS  pela escalação 
irregular de  Byron Castillo  
nas eliminatórias e correu 
risco de ser excluida do 
corneto. Posteriormente, o 
atleta não foi convocado 
para o Mundial. 

A Seleção á está no Catar 

para a disputa da Copa do 

Mundo. Após cinco horas de 

viagem, a delegação do Brasil 

desembarcou em  Doha,  capital 

do pais, exatamente is 1 7h  (ho-

rani, de  Brasilia).  Na chegada 

ao aeroporto, Tine falou sobre 

os últimos treinos realizados 

oTurim. 

Nós trabalhamos aspectos 

ortantes. Simulamos uma 

carga de trabalho que  sera im-
portance.  tal como se fosse em  

ago,  na sexta-feira. Agora sao 

as partes de jogo, definição de 

equipe, estratégia, bola parada. 

0 time vai ser decidido aqui. 

Preparação de codas e a defini-

ção da equipe serio aqui - afir-

mou o treinador à TV Globo. 

lia chegada, Tite afirmou 

estar em paz com o trabalho 

realizado ate aqui, e disse es-

tar "tranquilo", na medida do 

possível. 

- Em paz, eu estou em paz. 

Pelo trabalho realizado pela co-

missão técnica, pelos jogadores 

todos. Por todo o envolvimen-

to, pela responsabilidade gran-

de. Mas ao mesmo tempo com 

naturalidade, pela capacidade 

mental que teremos que ter 

em uma competição como essa. 

Tranquilo, no que e possível. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHAES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 007/2022. 

O 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.° 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO  
its  tipo  manor  prego global, que  tern  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 município de 
Magalhães de Almeida, o certame se realizará no dia 07 de dezembro 
de 2022, is 10,30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo 
Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de LIcrtagáo, situada na Rua Manoel Pies de Castro, 279 
Centro, Magalhães de Akneida - MA A ser regida pelas normas deste 
Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e demais legislação 
pertinente. o  Edit al,  esta à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2° a 6° feira, no horário das 0800 is 12,00 horas, onde tam-
bém poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01  
(ulna)  resina de papel A4. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022  
Francis.'  Pessoa da Silva. 
Pregoeira Municipal. 

J. A. F.  MENDES  JUNIOR  
COMUNICADO - J. A. F. MENDES  JUNIOR  (CNPJ: 20.869.37710001-99) 
POSTO BRASIL, Torna Mitiiso que REQUEREU junto a Secretana do Estado 
do Maio Ambiente e Recursos Naturais — SEMA a Renovação de Licença de 
Operação - RenLO, para as atividades comercio varejista de Combustiveis 
automotores. Confonne o  Minima  de Processo: 228413/2021 A serlocalizado 
na  Rod.  MA 034 s/n, km 18; Bairro Barro Duro — Tutoia — MA. 

EQUIPE DO VILA REAL. 

A bola volta a rolar neste Domingo (20) pelo Cam- 
peonato Especial da Matinha, promovido pelo Departa- 
mento Autônomo de Desportos da Maunha e Adjacên- 
cia, sob a coordenação do Presidente Jamildo Abreu. 

Assim pela 1 7' rodada da competição jogam, co- 
meçando no Campo do Fluminense pelo grupo A. 

08:00 Fluminense x Jtnientus Quadro 2 
10:00 Fluminense x Juventus Quadro I 
Grupo B 
14:00 R 16 x Esperança Quadro 2 
16:00 Poeirio x  Lyon  Quadro 2 
Campo do Sio Jorge 
Grupo A 
08:00  Sic)  Jorge x Familia 10 Quadro 2 
10:00 Sio Jorge x Familia 10 quadro 1 
Campo do  Unlit:.  
Grupo B 
08:00 M  DV  x Geração 
10:00 v11 Barcelona x Geração 
Campo do Haranhiconho 
08:00 Maranhãozinho xVerona Quadro 2 
10:00 Maranhiozinho x Internacional Quadro I 
Campo do Nova Geração 
Grupo 
08:00 Meninos da Vila xVila Real quadro 2 
10:00 Onze  Primus  xPEG quadro I 

GLOBO AZUL E AGUIA ZALAZAR ABREM 
A SEMIFINAL NO CINQUENTÃO DO 
CONSELHO DA CIDADE OPERÁRIA 

AGUIA SALAZAR 

r•Aesse domingo, no Estádio Roscava Sarney, pela se-

mifinal do 4° Campeonato de Futebol Campo  Master  

Cinquentão da Cidade Operária promovido pelo Con-

selho Cultural e Comunitário da Cidade Operária sob a 
coordenação do Presidente Francisco e Bine, jogam: 

As 08:00 a equipe do Globo Azul enfrenta a equi-

pe do Aguia  Salazar,  num logo que promete muitas 

emoçOes, a equipe do iguia  Salazar  vem com for-

ça total para desbancar o poderio do Globo Azul. 
As 10:00 e a vez da equipe do 19 de Abril tam-

bém em jogo de grandes ernoções fazer a outra se-

mifinal contra a forte equipe do Beira Mar, um 

jogo que promete também grandes emoções. 

Dessa rodada saem as dois finalistas da competição. 

SAO LUIS-MA, DOMINGOSEGUNDA-FEIRA, 20121DE  NOVEMBRO  DE 2022  

COMEÇA HOJE 
A COPA DO 

MUNDO DO CATAR  

Email: extraredacao@gmail.com  

FUTEBOL R 
POrt AssisAraujo 

VILA REAL E MENINOS DA VILA NESTE 
DOMINGO PELO CAMPEONATO DA MA11NHA 

FIFA WORLD CUP  

Acontece neste domingo, 20 de novembro, no estidio AI Bayt  traditional  cerimônia de abertura da Copa do Mundo. 0 evento esta 
previsto para começar is 12h (de  Brasilia),  uma hora antes do duelo entre  Qatar  e Equador 

Como de costume, a cerimônia cantata com performances de dança e música. Entre os artistas confirmados, estio a estrela de 
Bollywood Nora Fatehi, o cantor americano Lil  Baby  e o cantor coreano Jungkook, membro da banda BTS.  

la  Copa do Nlundo de 2018, a cennicinia contou com  shows  de  Robbie Williams  e  Aida  Garifullina, soprano de destaque na  Russia,  

Competição começa com o jogo Catar x Equador 
A partida inaugural da 

dlr.& Mundo do Catar  en-
tar  e Equador acontece 

te 'domingo, is 13h00 (ho-
rário de  Brasilia),  no Estádio Al 
BayLO duelo terá transmissão 
da TV Globo (TV Aberta), 
do SporTV jTV Fechada), no 
Globoplay  (streaming)  e na 
CazéTV, do  streamer  Casi-
miro Miguel, no YouTube. 

Seleção Brasileira chega ao Catar para tentar 
o hexacampeonato da Copa do 11/undo 

AO DESEMBARCAR, 0 TÉCNICO  TOTE  AFIRMOU QUE A 
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DA ESTREIA seuRit EM BREVE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHAES DE ALMEIDA 

*ASO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N. 006/2022. 

0 Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna publico, 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 menu prego global, que tem por objeto contratação de  empress  
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 sadia 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 Pnes de Castro, 279 
Centro, Magalhães de Armada - 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 2 a 6° fera, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde tam-
bém poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 
(uma) resma de papel 4. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 
Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeira Municipal. 
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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.9  10.520/02, Decreto n.0 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 por item, que tem por objeto 
Registro de pregos para futura 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 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 (5  98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Ne 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 n.,  10.520/02, Decreto n.2  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, 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 OS 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 (5  98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO Ple 44/2022 

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 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 OS de dezembro de 2022, As 13:00 horas (horário de  Brasilia),  
RECURSO: CONVENIO 910378-2021 DA CAIXA ECONÓMICA 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 Publicas - 
endereço https://www.comprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (5  98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Ne 45/2022 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna publico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.g 10.520/02, Decreto n.0 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 Preso do tipo menor prego por lote, que tem por objeto 
Registro de preços para futura execução dos serviços de animação e estrutura física do 16g 
Festival de Prega e Forro para atendimento da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia OS 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 Publicas - endereço https://www.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (5  98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

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

Pregoeiro 

AMOS DE IJCITAÇÃO 
TOMAENC DriiRECOS 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 com do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 
empresa para execução dos serviços de conclusão de construção de urna 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 ng 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2g a Eig 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 Ple 7/2022 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que  fail  
realizar, sob a égide da Lei n.g 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 dágua no município 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 ng 

8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2u a 62  feira, no horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edltal 01 ( uma) resma de 
papel 4. 

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

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

AVISO DE UCITACAO 
TOMADA DE PREÇOS Ple 9/2022 

Processo Administrativo ne 1710.01/2022. 
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretor' 

Administração e Planejamento, torna público para conhecimento dos int 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.g 009/2022, 
Contratação de empresa especializada para recuperação de Estrada Vicinal (  echo  
B2 31  (íd)  no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA, nos termos da Lei 8.666 3 e 
demais alterações, a realizar-se no dia 15/12/2022  Ss  09:00 (nove horas). LOCA DE 
REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão  consulter  o edital e 
seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h ás 12:00hs ou solicitar 
através do  e-mail:  cpinovaolindadomaranhao@outlook.com.  

Nova ainda do Maranhão-MA, 17 de novembro de 2022  
ELY  SILVA LIMIARES 

Secretária de Administração e Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

AVISO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Ne 7/2022 

Pregão Eletrõnico Srp Pt' 007/2022- da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA 
A Secretária 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 09  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 pare a aquisição 
de Materiais Esportivos, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação 
de  Paco  do Lumiar/MA. Deste procedimento decorrerá a contratação de: 

1 DE S SILVA EMPREENDIMENTOS - ME. 
CNP1 ng 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PAÇO DO LUMIAR-MA. 

A Secretária 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") à Ata de Registro de Preços nu 007/2022, gerenciada pela Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, Pregão Eletrônico SRP nu 007/2022, nos termos do 
Decreto  rig  7.892/2013, Lei ng 8.666/1993, e CONTRATAR a empresa 1 DE S SILVA 
EMPREENDIMENTOS - ME,  CNN  nu. 38.234.783/0001-40. Bens especificados conforme 
Processo Administrativo nu 3892/2022. 

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

Secretária Interina de Educação 

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nesta data, AUTORIZO, com base no parecer jurídico exarado e nos termos do 
Decreto ne 7.892/2013 e Decreto Municipal nu 3.086/2017, a formalização de contrato 
administrativo oriundo da Adesão A Ata de Registro de Preços ng 007/2022, oriunda do 
Pregão Eletrônico SRP N' 007/2021, Processo Administrativo  an  220320220601/2022-
PMPD, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, cujo objeto 
corresponde a Contratação de empresa pare a aquisição de Materiais Esportivos, visando 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA, 
devidamente instruída no processo administrativo nu 3892/2022. 

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

Secretária Interina de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 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 lIcitatória Tomada De Preços N' 010/2022,tipo 
Menor Preço, Adjudicação: Por Lote. Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia especializada para a implantação de sistemas de abastecimento de  
ague  e construção de reservatório no Municipio, em atendimento as 
necessidades da Prefeitura. Realização: 09/12/2022 as 09 h e 00 rnM. Local Da 
Sessão Pública; Dep. de Licitações e Contratos Adm. da Prefeltura . Recursos:  
FPM,  ISS, IPTU, IPVA, ICMS e demais recursos próprios. Edital à disposição na 
Prefeitura, no sitio eletrônico do TCE/MA 
(www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul)  e no sitio institucional desta 
Prefeitura 
ihttp://transparencia.parnarama.ma.gov.br/acessolnformacao/lIcItacao/tcej.  
Informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: 
cp12021pmp@gmail.com  ou na Prefeitura, de segunda a sexta-feira, de 08 h às 
14  lo  

O Município de Parnarama-MA, com Centro Administrativo situado na 
Rua Pedreiras, n' 093, Centro, em Pamarama/MA, por meio do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, promoverá procedimento licitatorio Pregão Eletrônico 
N' 032/2022 - SRP. Tipo Menor Preço, Adjudicação: Por Lote, Modo de Dispute: 
Aberto. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação parcelada de 
empresa para a aquisição de livros de preparação para avaliações externas, 
gramática, música, 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.pamarama.ma.gov.br/acesso  
lnformacao/ licitacao/tce, 1.vww.tcema.tc.br  e www.bbmnetlicitacoes.com.br  
Demals informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: 
cp12021pmp@gmail.com  ou na Prefeitura de segunda à sexta-feira , de 08 h e 
as 14 h . 

Parnarama/MA, 18 de novembro de 2022. 
ROBSON LIMA GUIMARÃES 

Presidente da CPL/PMP 
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