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Avtso DE LrclrAÇÀo pRrcÀo PRISENCTAL N. 020/2021 -
CPL. OBJETO: ContÍatação de empresa cspecializada cm Scrviços
de Desentupimento e Limpeza de Fossâs Séplrcas das Secretarias. ór-
gâos deAdministração Direta e Fundos do Municipio de Peri. Mirim
- MA. DATA DL. ABERTURA: 01.09.2021 às 08h30min. ENDERE-

ÇO: Prâça São Sebastiâo. 76, Centro - Peri - Mirim - MA, TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço pü Lole/llem, LEGÍSLAÇÀO: Lci N'
10.520/02, Dccreto Federal, subdiariamcnte com a Lei N". 8.ó66193

e suâs aheràçõcs. OBTENÇÀO DO EDITAL: O edital complcto €stá

à disposiçào dos inleressados na Comissâo Permanente de Licilação
CPL no endereço acima citado, onde podeú scr consultado e/ou

adquirido atraves de pâgamenro de uma tâxa de RS 20.00 (vinte re-
ais), qualquer outra infonnação podera scr obtida através do e-mail:
cplúmpm.ma.íq)gmail.eom. Peri - Mirim - MA,09 de agoslo de 2021.
CARLOS ALBERTO CrIAGAS GARCÊS Presidente dâ CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL Dtr SÀO JOÂO DO
PÀRAÍSO - MÀ

AVISO DE L|C|TAÇÃO PRf,GÃO ELETRONICO N"0271202r-
SRP- PORTAL I,ICITANET.COM.BR A Preêitum Municipâl de

São João do Paraiso - MA, com sede na rua Marcos Silva CEP:
65973-000 - Centro - Sâo João do Paiaiso MA. por intermédio
do Prcgoeiro Muricipal, instituido pela PorEria n" 109/2021 dc 28
de maio de 2021, toma público que, com base na Lei l-edeml n"
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Muricipâl n" 029/2020, an.
15 dâ Lei n' 8.666 regulameÍtado pelo DecÍeto Municipal 031/2020,
Lei Complementar no 12312006, regulamcntado pelo Decrelo Muni-
cipal n" 032/2020. e demais norInas atinentes à esÉcie, Íealizará às

09:00hs (Dove horas) do diâ 03 de setembro de 2021, a licitaçào na

modalidade PRECÀO. na foÍma ELETRONTCA, DO TIPO Menor
Preço, por item. objetivando a Registro dc preços pârâ eventuâl e lu-
rura Confi"atação de empresa comercial para prestação de serviços de

locação de veiculos destinados ao transporte escolar, para atender as

necessidâdes da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso-MÀ.
Este Edital e seus anexo estão à disposição dos interessados no en-
dereço supra, de 2'a íf feira, no honfio das 08:00hs (oito horas)
às l3:00hs (treze horas), onde poderão ser consultâdos grâtuitamente
ou obtidos por mcio digitêl p€la intemot, atmvés do nosso cndere-

ço eletrônico no sile: httosJ/wwwsaoioaodooaraiso.ma.eov.br ou no
site do LICITANET.COM.BR. São Joào do Pârâiso - MA. em 17 de
agosto de 2021. Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO JOÃO DOS
PATOS - MA

REPUBLICÂÇÂO . AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÀO EI,E.
TRôNICO SRP N'10/2021. O Municipio de São João dos Paros
- Estado do lüaranhào, por intermédio da Secretaria Municipal de
Sâúde, toma público, que promovcra licitâçào na modalidadc Pregão
Eletrônico para Regisrro de Preços. OBJETOT Registro dc keços

paiâ a Contrataçào de Empresa para realizaçào de exames de imagem
nos pacientes âtendidos pela Rcde Municipal de Saúde, com fome-
cimento de todos os materiais, equipamentos e mào de obrà neces-

sários. pam atender as necessidadcs do Municipio de São João dos
Patos-MA. no dia l6108/2021 à|5 08h00. honirio de Brasilia. O Edital
pode ser consultado na Comissão Perrnanenle de Licitação-CPl, em
dias úteis de 2'a 6" feira, nos horários das 08:00 às l2:00h. O Edital
poderá ser obtido gratuitamentc no site: l44q4Egqiqgg4lqgpglqg.nqa
gqtlbr. site do TCE&íA: \À'\À/w.tcc.ma.gov.br/sacoo. poderá ser solici-
tado através do e-mail: colsjomaídemail.com. ou no sile do Licitanct:
w!,,1\.licitanet,oom. br. São João dos Patos - MÁ. 30 dejulho de 202Í.
Kairo Coelho dc Sousa Correa - Secrelário Municipal de Saúde.

REPUBLICAÇÃO - A!'ISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELE-
TRÔMCO SRP N'03/2021. O Municipio de Sâo João dos Patos

- Estado do Maraúão, por intermédio dâ Secretaria Municipal de

AdministraÇào, tomâ público, quc promovera licitação na modalida-
de PÍegào Eletrônico parà Registro de Preços. OBJETOT Regisüo de

Preços para cootrataçâo de empresa especializada no fomecimetrto de
produtos para coffee break pam as diversas secretarias do Municipio
de São João dos PatoJMA, no dia 16108/2021 às 15h00, horário de

Brasilia. o Edital pode ser consultado na Comissão Permâneúte de
Licitaçâo-CPl, cm dias úteis de 2'a ól feiÍa, nos hoúrios das 08:00
às l2:00h. O Edilal podeni ser oblrdo gratuitamenle no srte: ! Àl!.
saoioaodospatos.ma.qov.br. site do TCEIMA: www.tce.ma.gov.b

§4Qsp. p«reú seÍ solicitado atiavés do e-mail: cplsipmaarrgmail.com.
qLno site do Licitanet: qutu[gilêo§]L§p&bf. Sào Joâo dos Patos

MA, 30 dejulho de 2021. Thuaíy Coslâ de Sá Gomes - Thuany Costâ
de Sá Comcs-Secreúria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

Avrso DE LrcrTAÇÃo. PREGÃO ELETRÔNICO N'02s/202r
. PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N'3I93/202I. A PREFEITU-
RA MUNICIP L DE SANTA tNÊS. por meio de sua COMISSÃO
PERMANENTE DE LICIT ÇÀO CPL, toma público que realizará
licitação na modalidade P.cgâo sob â forma Eletrônica, n" 028/2021,

cujo objeto trara da AQUlslÇÀo DE stRVÍÇo IMPLANTAÇÀO
DE SOLUÇÀO TECNOLÓGICA /SO[-IWARE. QUALII-ICAÇÀO
DA INFORMATIZAçÀO NA REDE MUNICIPAL Dt SAÚDE,
COM AQUTSIÇÀO DE TABLETS PARA OS AGENTES COMU_-

NITÁRIOS DE SAÚDE EM RECIME DE COMODATO. DAIA dA

disputa: Dat, dâ dispütâi dii 02 de setembm de 2021 às 09:00min
horáÍio de Brosilir, no Portal de Comprôs do Govemo Federal -
www.compmsgovemamentais.gov.br O Edital e seus anexos estâo à

disposiçào dos interessâdos na sala da Comissão Central de Licitação
de 2'a 6'feira das 08h00min à,s l2h00min, onde poderá s€r con-
sultado e/ou obtido gmtuitamen(e em midia removivel (pendrive ou
cd), adquirido de forma fisicâ (em papel) mediante ao recolhimento
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) ax-avés de DAM (do-
cuÍrento de arÍecadação municipal), pelo poÍêl da transpârêflcia do
municipio: hnp://santainesom.meu-cloud.com:S0TSiTransparencia./
Default.aspx?Àçgssolndividual=llrklieil&coes ou no Portal de Com-
paas do Covemo Fedeml - www.comDràsqovemameotais.gov.br. Es-
clârecimentos âdicionais deveÉo ser protocolados na Comissão Cen-
Íalde LicitaÇâo, no hoÍiÍio de expedicnte oupore-mail. no endereço
eletrônico: I9i@9§ssaattriDes(ign0a!!.sa!0. Santâ lnês MA, I 8 de

âgosto de 2021. Antonio Jacksom Lopes da Silva-Pregoeiro.

AVrSO DE LtC|TAÇÃO. PREGÃO ILITRÔN|CO N.0292021

- srsTErlrA REcrsTRo DE PREÇOS - SRp. PROCESSO AD-
MIMSTRÁTIVO N" 3I57l202I. A PREFEITURA MLNICIPAL
DE SANTÀ INÊS, poi meio dc §ua COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÀO - CPL, toma püblico que realizará licitação na mo-
dâlidade Prcgão sob â forma Elctrônica, n'02912021, cujoobjeto t ata
dâ tutura c cvcntual FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÀO COM-
BUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DTESEL) EM CONFORMIDÂ.

PREFEITURÂ M UNICIPAL DE SÃO BERI{.{RDO -MA

CIIAMADA PÚBLICA Nr" M I2O2I.PARA ÀQIJISçÀO DE GÊ}.{EROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREEN.
DEDOR FAMILIAR RURÁI. PARA A MERENDA ESCOLAR. A
SecÍetada municipal dc educaçâo juntamentc com a comissâo p€rma-
nente de licitação, devidamente autorizada por poÍtâria municipal, toma
público que realizaú CIIAMADA PUBL ICA N" 001,202 I . Regido pela

Lei ú". 11.94712009 e Resolução/CDl I'NDE n" 38/20(». Objeto: Aqú-
siçao de Gêneros Àlimenticios pam a Alirnentaçào Escolar Dúetameote
da Agdcultum Familiar. Sessão: Dia 2 | .de sctembro de 2021 lloniio:
l0:00hs paÍ'a receber os projetos de yenila locâl: situada Pça Bemardo
coelho dc Almcida 1362 Ccntro - SÀO IIERNARDO: o Bdirill cstir

disposi€o dos intcrcssados, no endereço supr4 de 2' a 6" feira. no h
rário das 08:00 ás l2:00 horas. onde também poderâo ser obtidos es-
clarecimentos adicionais, custo do Edital R$ 30.00 {ninta reais). SÀO
BERNARDO,&'IA, l8 de agosto de 2021 - Eliza Lima- Prcs CPL.



EmFoco
lê Vara da Fazenda Púbtica de

São Luis passa por correição

A I'Vara dã razenda Públi(a de sao Luit que íundonâ no
Fórum Dês. sâm€yCoía ÍGlhau), ini.iou nâ úhimà segunda-tuira
(16) ro.reiçáo geÍal extràordiíliÍia, üsàndo ao áprimôÍãmento
dâ prcíáçáo juíisdi(ionàl € à (elêridad€ nos Fíviço, judkaâas

os úabalho5 .oí€iciooais na unidàdê váo até o dià 27 dê âgô§to.
No eótal d€ .oí€iéo, o iurz tituhí dâ u.idãde, CCs Oíando

Arânha Pinheno rúnior, cohuni(a que o.idadâo ou cadadã

podeÍá ôprerentar reclàínaçÕes contra ot servi(o5 judiciai! ou

suge5tôer sobr€ o tun.ionàmento da unidàd€ e Pro<edimentos
ou atividâdês d€ 5ewidoíes ou seryidoras lotadat nâ VâÍa da

A unldade iudl.iáda íuncionà no 7".ndar do Fôrum, de

rêqunda a sêxta-íena, dà5 8h à5 l5h e atende pelo teleíone
(98) 319+541s, Êmail: secrazl-íz@timaiutble balcáo virtuâl

'1pr://vctjma jus.b'lbvíe€íâz I slz)

Gonmo e hbricanr & hbidas vão peparat

iovens pan o merado de tnhlho

O Govêíno do Eíado, poí meio da Secrelaíia de Eíado
de lndúínà, Coméício e Énelgia (Sein(), e a Solaí CocàCola,

frmãlam parcena voltada PaÍ. a capâcitaçáo de roYêns com

idadêe íe t6e25anot-Ainl.iàlivairáditponitilizar700vàgas
odrà o Colelrvo Onlhe. ploqràma de emDregàbrhdade l0Oi6

dniràldo lnndutoCo(ÀColà Nêsl€ pÍimeiro momênto,à dçáo

s€;á voltàda apênàs palã pàrtaciP.ntês do kog'amã Tãbalho

De a(odo rcm o §êcÍetário da s€in(, 5implício Aràújo, a

ini(ialivâ vai contribuÍ.om 05 iovent Pàíicipantês do Trabâlho

,oveh. Dnn.rpalmeÍile (kvidoà Pàndmr. do l]lM(oÓnavÍur
"O Go/eínádor rlii,vio Oino n o mêdru edoí(olpàÍa mrnrmi!àí 6
,me(tos da Gndemrà no quê te í€teF à emp.egos O Tlabalho

rc,em e um exemplo d,sro Com êlê, êmpÍegàmor milhãÍ6
.lê ,ôvêns e eíam;! ohÍtando diveAàr càp3rrtãçoeri di§se o

Ao lonqo de *is sem.nas o Colêtivo Onliíe dtsponrbrlizàra

o"ra or ,óuens conteOoos lrscdot d emp'egdbihdddê por

meiodo apli(ativode n^ ehtagens whdt tApp Enrrê or remdt

abordàdot, êstàor plano dê vida. planejame^to Íinà'(eno'
.onstíucao de currrculo e pr€pàrâç;o pa'a processos

."r.i,,* o co"r.rao e ortnbu rdo em ! 0 vrdeoàuldl e a hdà
(oôtà (om ãtividàdet paÍà test.Íem reus (onhê'rmentoJ

nô oróDno (elulàt. Apos a (on.lusáo do cu'so ot jovenr

"bêm (êílÍr(ado dêcondus.o e Go dtêc'on'dot p'rã o

-açiro no oanco ae,aqas a"nÍo da (omun'dádeetclusivà
-ãí coterivo A oàÍtr dai, êlês eÍtão aptos 

' 
con'orí€Íem

às vàqat dispô;ibrlrzàdas Por umà Í€de de a00 pãtcenos

- :r"?o' amot,aao noísàs àçoe§ em orol da

êmorêoàbrlidadê de loven( no têíÍrlóíio dê atuàção

à" i"ií p"," rrso, reinos conraoo <om a pàkeÍiàs dê

i.',I"Jà' Àr..".""t"ie ê empíe'd§ na àíti(ulàção de

êEtráIeo'at qu€ postrbrlúem o euporle ne(essário par' à

",.",ií". à e.i,o'"q"uittddde desreí jovens' explka o

ãà,ã.i"1" a.r"ç..'i'r.tna5 dà sorar co(à-(olà' Arrhur

i.,-.. er i.*',i0"' pdrd o coletrvo online podêm ser

reàlrràdat por meio do tite:www tein('ma'9ov'br
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Âcesse. Compartilhe. O Debate

do Maranháo

PreÍeitura de São Luís promove noite com cinema gratuito

em cetebração ao Dia ilacional do Patrimônio Cultural

A proposta é trabalhar um tema diferente a cada mês. Já Íoram abordados cuidados

com as medicaçoes e com a aiimentaçâ0.

Umâ note de cinem. gra-

tuno e ào àí livre, dêdi(ada à

hi5tôílà e à <últúB te.ulare5
dê São Luír, màÍcou o oia
Nàcionâl do Patrimônio Cul_

turai na càpital marãnhense,
(elebrâdo todo 17 dê âgotto.
Á 6trelàdêClne Pàtrimônlo
que exjbiu.urtaem€tràgens
robíe as origeôt dà (idade
foi prertigiada pelo prefeito
Eduárdo Eraade e à píimei-
râ dàmà, GÉzielà 8íàide A

(elebíãçáo dà dàla, .om o
lançãmênto do prcieto con'
c€bido pela Fundaçáo Muni_

.ipãl do Pàtrimônao Hittóíico
(FUMPH). à(ontêceu na Plaça

Deputado Nagab Hai.kê|, no

Dertero,
'São LuÍr é pàt mônio do

mundo, tur tâmbem dê qum
morà aquiê é muilo impor
tante quê a gêf,te tenhã essa

consciênda dê PÍes€ruâÍ toda

à históÍb todat às nossâ5 É
quezàs, hdo .quilo que eiittê
em nossa cidade. Um dia cdlrc
e5!ê é mutlo impo.tante Para
quê à gentê po§!ã apí6entar a

nosr. hittó.ia &uel€5 q're aaft

dâ nâo a .onhe.€m. O obietlvo
dêsà noite é hzer entend€Í

quê à hiítória e culturà táo,

Éâlmente, â ldentrdade de um
povo. t é isso que a gente q./êí
que a ideítidàdê dê Sáo UrA

reià càdà vez màit forte PoÍ
mêio de iêü porci dest&oü o
prefeito Edua.do &aidê-

O evento em @mêmorà

çáo ó Dia Nàd6àl do Pàtri
môôiô CuhuÍal (ontou com

â pârceíiâ dàs tê.íetaiàs mu
ni(ipais de CultuÍa (5êcult)j

deÍuíismo (Sêtur); dê Comu
nr(açáo (secom); do lúuteu
dã MemóÍia Audiovitual do

MáÍanhâo IMAV Iú); do lnsti_

tuto do Patrimônlo Hitlórko
e Ânistico Nacional (IPHAN);

do Conselho de Ârquitêturâ
e Uôàni5mo do Màrànháo
(cAU-MAi e do Serviço seiâl
dà lndústÍia do Ma.ànháo

{stsr'MA).
Além de (onhê<imento

e educàçáo pàtrimonial, à

esúeiâ de cine PaÚimônio
com exibiçáo $(clusiv. de
prcduçôs audioviluai5 sobíe

a hlstóÍia e cuhuÍã ludovl<en-

set teve, Poí obietivo, levâÍ .

men'àgêm dà n€.ê§sidade de
prcservação de todo o a(eívo
históÍico quê dispoe 5ão Luit
tanto arquitelôôi.o, quanto

cultuÍâI, pâra quê ã5 futuras

9êÉçõ€5 tenham á oportuni_

dâd€ de cônhe«r .àda uma

das Íiquezas quê conttituem à

càdtàI, dê longe uÍE dâs ruit
imMlios _ poí 5êu Pro(êsto
de tundàçáo - do Paít Atoíes

d. Peça Pào com O@ fizeBm
padaclpaÉo especial, interà_
gindo com o Públi.o Presênte

to Urbàno, MáÍcio ,eÍry.
A açao do Adotê sm C-

ta!áo faz Paíle dê umà êttra_
regià do prog,àmà eíàduàl
Nosso (eotro P.rà tomentàr
o êmpreendedoíismo lo.àl e

o(upàr ot 'móvers Públicor
ooosoe ou lubocupadot de
prcpíiedàde do Eíâdo (om
àtivrdàdes que Promovàm o
den6lúmento luíenlável
do Centro, aliâdo à Prc§eN&
çáo do património históíico.

r*Hl
nk

bÍa, muitot 5áo 05 lnleres-
rando pelo êditâl e muitas
pesroôs vitrtaÍam o cataráo
nsres ultimot dias.'A P,oía
gEçao é irmã í,om. de g.rantir
à p.nkrpà(io de todot uóà
vez que à ProPostà quê íoÍ
s€lê.ionàdà deve Íder àqui-

lo que o Govêtnô esPera: o

dêsenvolvimento €.onômicô
ê 3urtenúvêl e a Preleryaçào
do pàtiimônio hirtói(ô d€ 5:o

Prorrogado prazo de entrega das

PÍopostas o Edital Adote Um Casarão
O Govemo do Estado, Por

meio da Secrctariâ de Eíado
dài Cidades e OêÍ€ÍreoMmeÍ!
to Urbano (Sêcid), Píoíoga,
até dia 31de âgotto de 2O2L

o prâzo pà6 entrega das PrG
.ôstat do Edúál Àdole um
Láiàíáo. o ,móvel drsponivel
pàÍa adoçáo ená locà|zado
nr Ruá dà Palmà. n'247.Ese
é mais umà oPortunidade
pàÍa os interetsadot em em-
preender e tnvstL no Cênlro
Hinón<o de 5áo tuÍs.

oe à.oÍdo com à Se.id,
. pÍoíoqàçâo do Pràzo do
êdÍàl opoÍtunuã a Pân!.ipa'
(áo de todo5 ot hterétdot
ao ceítame, umà vêz que o

càsàóo eíá tituàdo nobãiío
Derteío, íeqião central dà

'cóm a (on.es!áo dêtte
imôvel, o Govêrm do Màí&
nháo visa Íeduzir os vazios
últÉnot de fom. s§teÍltável
exploãr à5 àêírblldàde' t''
.aE, ertrmülàrà Mor.tr(vla_
çâo de Pettoas nà loclid.de,
bem (omo q€r.Í empÍegot
. ,êndà ào5 m.ranhenseí,
afirmou o te.dáÍio de Enado
dat Cidade e Deenvolvimen

d

6 Cidade

PaE tanto, o Go\€.no lançou

o concuíto em àgosto (om
a íinalidade de identiíicar
p€ssoas Í5ica5 oll juíídicas dê

dnêato píavado, com ou tem
6ff lúcràtivos, <om intercstê
€m re(uper., e utilizàí 9râ'
tsitamenle êlte casàrão da
Bua da Pal a PoÍ dez ânot,
renovável por maií (inco

Dê a<oÍdo com o (oor
dên dor do PÍo96ma Nosto

Cêf,tlo nà sê.id, Dá.iêl 5om
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