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Diário Oficial do Município 
Prefeitura de Magalhães de Almeid 

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 
Preço do tipo menor prego 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 Forrõ 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 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. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 

isFranciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 4545d9dc968dd57e40cbd96795c36c2666b517f9 

Comissão Permanente de Licitação, si a ciérfzires 
de Castro, 279 Centro, Magalhães de A 41 ,f,w, regVáf 
pelas normas deste Edital, pelas disposi ;Fr ei Fe cteial/i° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 EdsL. titá% disposigão 
dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feho horário 
das 08:00 as 12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 (uma) resma de 
papel A4. 
MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: la685912a4dae546-10e0ac91f51b03cbba7b0a81 

TOMADA DE PREÇO N.° 006/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
0 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 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 saias de aula 
FNDE, no povoado Melancias no município de Magalhães de 
Almeida, o certame se realizará no dia 07 de dezembro de 2022, 
ás 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 

fpdos 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: Fraudei Pessoa da Silva 
Código de identificação: 6edbdaf21fb03a7b59950ade68080358d2d6973c 

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 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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Câmara recebe ministro parq,i0  

denuncias sobre compra de camili 
ULtima 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 participara da 
reunião o presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do  Sao  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  Goias,  
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-RA que pediu 
o debate, afirma que o jornal 
Estado de S. Paulo noticiou  ern  
maio deste ano que recursos 
do chamado "orçamento se-
creto" teriam sido destinados 
para a compra de caminhões 
de lixo para diversos munici-
pios brasileiros, chegando-se 
a praticar sobrepreço de 8$ 
109 milhões para a aquisição 
dos veiculos. 

Fonte: Agindo Câmara 
de Notícias 

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

A Polida Federal (PF) informou nesta sexta (18) que vai 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 continuara funcionando normalmente, mas não ha 
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 

e111
nova paralisação de caminhoneiros no  Maranhao  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  sac)  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, ha possibilidade de as Procuradorias 
estaduais ingressarem com representações judiciais contra 
os responsáveis pelos protestos — a fim de restituir aos cofres 
públicos os prejuizos 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 
prisão", diz. 

Durante trés dias de evento, das Mercês, em  Sao  Luis, a 
a P 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 trés 

divulgar praticas exltosas 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 Saú- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
HATO AVISO DE LICITAÇÃO 

HATO TOMADA DE PREÇO N.° 006/2022. 
##TEX O Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MA-

GALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna publico, para 
conhecimento dos interessados que  fail  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 realizara 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 

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. 

tIODAT MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2022  

##ASS  Franciel Pessoa da Silva. 
HCAR Pregoeira Municipal.  

de e Covid-19. de Pública do  Maranhao (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 troca 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 MAGALHAES DE ALMEIDA 
HATO AVISO DE LICITAÇÃO 

iriet
TO TOMADA DE PREÇO N.° 007/2022.  
EX  0 Presidente da  CPL  da Prefeltura Municipal de MA-

GALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  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,  Ss  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 Edna!, esta 

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. 

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

HASS  Fond&  Pessoa da Silva.  
*WAR  Pregoeira Municipal. 



J. A. F.  MENDES  JUNIOR  
COMUNICADO - J. A. F. MENDES  JUNIOR  (CNRJ, 20.860.377/0001-99) 
POSTO BRASIL, Torna púthcn que REQUEREU junto a Secretana do Estado 
do Maio Ambiente e Recursos Naturais — SENA a Renovação de Licença de 
Operação - RenLO, para as atividades comercio varejista de Combusliveis 
automotores. Conforme o  Merrier»  de Processo, 22841312022. A ser localeado 
na  Rod.  MA 034 s/n,  hints:  Bairro Barro  Our°  — Tutoia — 

-‘tera 

SAO LUIS-MA, DOMINGO/SEGUNDA-FEIRA, 20121DE  NOVEMBRO  OE 2022  

COMEÇA HOJE 
A COPA DO 

MUNDO DO CATAR 

6 Email: extraredacaoPgmail.com  

FUTED:t 
VILA REAL E MENINOS DA VILA NES-TE--
DOMINGO PELO CAMPEONATO DA MATINHA 

Preparação de todos e a defini-

ção da equipe serio aqui - afir-

mou o treinador á TV Globo. 

I -Ja chegada, Tire 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 iogadores 

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 é possível. 

A partida inaugural da 

ar...clo Mundo do Catar &l-
iar e Equador acontece 

te domingo, is 13h00 (ho-
rário de  Brasilia),  no Escidio Al 
Bayt.0 duelo terá transmissão 
da TV Globo (TV Aberta), 
do SporTV iTV' Fechada), no 
Globoplay  (streaming)  e na 
CazeTV, do  streamer  Casi-
miro Miguel, no YouTube. 

Estadão 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 lundo do Catar fi-
nalmente chegará ao fim. 'les- 
te Cate e Equador 
entram em campo na primeira 
partida do torneio. Do lado 

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-

ririo de  Brasilia),  fia chegada 

ao aeroporto, Tite falou sobre 

os últimos treinos realizados 

*um. 

Nós trabalhamos aspectos 

ortantes. Simulamos uma 

carga  tie  trabalho que  sera im-
portance.  tal como se fosse  ern  

logo, na sexta-feira. Agora são 

as partes de logo, definição de 

equipe, estratégia, bola parada. 

0 time vai ser decidido aqui. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.° 006/2022. 

O Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
do tipo  manor  prego global, que tem por objeto contratação de empresa 
para execução dos serviços de conclusão de  construed°  de uma escola  
corn  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 Pies de Castro, 279 
Centro, Magalhães de Almeida - MA A ser regida pelas normas deste 
Edital, pelas disposições da Lei Federal n°8.666/93 edemas legislação 
pertinente. 0 Edital, esta à disposição dos interessados no endereço 
supra, de? a 6° feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde  turn-
hiss  poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 
(uma) resma de papel 4. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022 
Franc/el Pessoa da Silva. 
Pregoeira Municipal.  

anfitrião, a parada marca a minatórias Sul-Americanas, 
estreia da seleção catartana com 26 pontos, mas chegou 
em Mundiais, e o técnico  Felix ao Catar em meio a polemi- 
Sanchez  tem  Ahmed  Alaaeldin cas.A seleção acabou punida 
como a única dúvida. pelo  CAS  pela escalação 

Do outro lado, o Equa- irregular de  Byron Castillo  
dor desembarca para sua nas eliminatórias e correu 
quarta participação no tor- risco de ser excluída do 
neio. A seleção comandada torneio. Posteriormente, o 
por Gustavo Alfaro garantiu atleta  nit,  foi convocado 
a quarta colocação nas Eli- para o Mundial. 

AO DESEMBARCAR 0 TÉCNICO TITE AFIRMOU QUE A 
DEFINIÇÃO DA EQUIPE 1:44 ESTREIA SAIRÁ EM BREVE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

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

0 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 no 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 dègua no município de 
Magalhães de Almeida, o certame se realizará no dia 07 de dezembro 
de 2022, as 1030 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? a6° feira, no  hog-aria  das 08:00 as 12:00 horas, onde tam-
bern poderão ser obtidos esciaredmentos adicionais, custo do Edital 01 
(urna) resma de papel A4. 

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

EQUIPE DO VILA REAL. 

A bola volta a rolar neste Domingo (20) pelo Cam- 
peonato Especial da Matinha, promovido pelo Departa- 
mento Au tOnomo de Desportos da Mocinha e Adjacén- 
cia, sob a coordenação do Presidente jamildo Abreu. 

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

08:00 Fluminense x juventus Quadro 2 
10:00 Fluminense x juventus Quadro 1 
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 1 0 Quadro 2 
10:00 Sio Jorge x Familia 10 quadro 1 
Campo do União 
Grupo B 
08:00 M  DV  x Geração 
1 0:00V11 Barcelona x Gera*, 
Campo do Maranhiozinho 
08:00 Maranhãozinho x  Verona  Quadro 2 
10:00 Maranhiozinho x Internacional Quadro 1 
Campo do t)lova Gera*. 
Grupo A 
08:00 Meninos da Vila xVila Real quadro 2 
1 0:00 Onze  Primus  xPSO quadro I 

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

AGUIA SALAZAR  

Hesse  domingo, no Estádio Roseana  Survey,  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 Águia  Salazar,  num logo que promete muitas 

emoções, a equipe do Aguia  Salazar  vem com for-

ça total para desbancar o poderio do Globo Azul. 

As 1 0:00 é a vez da  equine  do 19 de Abril  tam-

bem em logo de grandes emoções fazer a outra se-

mifinal contra a forte equipe do Beira Mar, um 

jogo que promete também grandes emoções. 

Dessa rodada saem os dois finalistas da competição. 

Acontece neste domingo, 20 de novembro, no estádio AI Bayt tradicional cerimônia de abertura da Copa do Mundo. 0 evento está 
previsto para começar is I 2h (de  Brasilia),  uma hora antes do duelo entre  Qatar  e Equador 

Como de costume, a cemmOnia contará com performances de dança e música. Entre os artistas confirmados, estio a estrela de 
Bollywood Nora Fatal, o cantor americano Lil  Baby  e o cantor coreano jungkook, membro da banda BTS. 

Na Copa do Mundo de 201 8, a cerimônia contou com  shows  de  Robbie Williams  e  Aida  Ganfullina. soprano de destaque na Rússia. 

Competição começa com o jogo Catar x Equador 

Seleção Brasileira chega ao Catar para tentar 
o hexacampeonato da Copa do Mundo 



Ats,ra 
Ng 219,  terça-feira,  22 pendienVuro de 20 . 

(40  
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREGÃO ELETRONICO SRP  Ng  42/2022 

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 0.0  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 item, 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 realizará 
no dia 02 de dezembro de 2022,  Ss  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  Ng  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.2  10.520/02, Decreto n.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.0  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 Magalhaes de Almeida/MA, 
o certame se realizara no dia OS de dezembro de 2022,  Ss  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 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

PREGÃO ELETRONICO No 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.2  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 do tipo menor preço 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 13130 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 NO 45/2022 

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.2  10.520/02, Decreto n.2  10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto 
Registro de preços para futura execução dos serviços de animação e estrutura física do 162  
Festival de f3rega e Forró para atendimento da Prefeitura de Magalhaes de Almeida/MA, o 
certame se realizará no dia 05 de dezembro de 2022,  Ss  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. 

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

Pregoeiro 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ng  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 uma escola com 12 
salas de aula FNDE, no povoado Melancias no município de Magalhães de Almeida, o 
certame se realizara 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, Magalhaes 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 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  Ng  7/2022 

A 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.0  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 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, Magalhaes de Almeida - 

Ma. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n2  
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 22  a 6° 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. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ng  9/202 

Processo Administrativo n° 1710.01/2022. 
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, atravé 4-Secretaria Mu 

Administração e Planejamento, torna público para conhecim ntOios  in re  
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.2 (0ã2,o  
Contratação de empresa especializada para recuperação de Estra  \flak- re.  o 

demais alterações, a realizar-se no dia 15/12/2022 as 09:00 (nove DE.„, 
B2 3° Qd) no Município de Nova Olinda do Maranhão-MA, nos ter s s tk.  44014 

REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão  cons .actitare 
seus anexos gratuitamente, em 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  Ng  7/2022 

Pregão Eletr8nico Srp N° 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 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: 

1 DE S SILVA EMPREENDIMENTOS - ME. 
CNP1 n2  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") a Ata de Registro de Preços ng 007/2022, gerenciada pela Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, Pregão Eletrônico SRP n° 007/2022, nos termos do 
Decreto n° 7.892/2013, Lei  rig  8.666/1993, e CONTRATAR a empresa 1 DE S SILVA 
EMPREENDIMENTOS - ME, CNP1 nu. 38.234.783/0001-40. Itens especificados conforme 
Processo Administrativo n° 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 n2  7.892/2013 e Decreto Municipal  rig  3.086/2017, a formalização de contrato 
administrativo oriundo da Adesão à Ata de Registro de Preços n2  007/2022, oriunda do 
Pregão Eletrônico SRP  kJ'  007/2021, Processo Administrativo 02  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 instruída no processo administrativo n° 3892/2022. 

Pago 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  Ng  10/2022 

O Municipio de Parnararna-MA, com Centro Administrativo situado na 
Rua Pedreiras,  re  093. Centro, em Parnarama/MA, por meio da CPL/PMP, 
promoverá o procedimento ilcitatorio 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 
agua e construção de reservatório 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 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 
( http ://transpa rencia parnara ma . ma .gov. br/acesso Inf orm  acao/licitacao/tce). 
Informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: 
cp12021pinp@gmail.com  ou na Prefeitura, de segunda à sexta-feira, de 08 h às 
14  lo  

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 Preço, 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: OS/12/2022, as 09 h e 00 min. Inicio Da Sessão De 
Disputa De Pregos: 05/12/2022, às 09 h e 10 min. Plataforma: 
www.bbmnetlicitacoes.corn.br  Edital: transparencia.parnarama.ma.gov.br/acesso  
Informacao/ I icita ca o/tce, www.tcema.tc.br  e www.bbmnetlicitacoes.com.br  
Demais 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 . 

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

Pregoeira  

(t
) -'-' Este  document°  pode ser verrficado no endemo .1.5,0,,.,,..._, 

4. http/Arew.mgov.brlaistentiodadelitrril, pelo codigo 05302022112200230 
- 

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

Presidente da CPL/PMP 
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