
ESTADO DO MARANHÃO 

DIÁRIO OFICIAL 

 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

 

1 
ANO XLII N° 020 SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2018 EDIÇÃO DE HOJE: 68 PÁGINAS 

SUMARIO 

ADITAMENTO 
Tribunal de Contas do Estado 	 01 

ADITIVOS 
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros 	 01 

ATAS 
Comissão Central Permanente de Licitação - CCL e Outras 04 

AVISOS 
Secretaria de Estado da Saúde e Outros 	 21 

COMUNICAÇÕES 
Adelco Luiz Pedo e Outras 	 45 

CONTRATOS 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca e Ot0rcs 	47 

CONVOCAÇÕES 
Colonia 1-142 dos Pescadores e Pescadoras de Arame/MA e Outras 	54 

DECISÃO 
Secretaria de Estado da In fraestrutura 	 67 

DECRETOS 
Câmara Municipal de Coelho Neto - MA e Outro 	57 

ERRATAS 
Câmara Municipal de Paraibano - MÁ e Outras 	 57 

ESTATUTO 
União dos Moradores do Bairro Rio Anil 	 59 

LEIS 
Prefeitura Municipal de Axixá - MA e Outras 	 59 

PORTARIAS 
Câmara Municipal de Coelho Neto - MA e Outras 	63 

RESOLUÇÕES 
Câmara Municipal de Coelho Neto - MA 	 65 

TERMOS DE CESSÃO 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Outra 	65 

TERMO DE DOAÇÃO 

Secretaria de Estado da Saúde 	 67 

ADITAMENTO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO N° 019/2016 - SUPEC/COLIC/TCE. PROCESSO: 12766/ 
2016; PARTES: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a empresa 
União Comercial Barão Ltda; CNPJ: 24.013.278/0004-04; OBJETO 
DO CONTRATO: Prestação de serviços de locação de container a ser 
utilizado nas dependências do TCE/MA, de acordo com as quantidades 
c especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital do 
PE n.° 019/20 I 6/COL1C/TCEMA c na proposta da Contratada; OBJE-
TO DO ADITIVO: alterar a Cláusula Quarta do Contrato n° 019/20 I 6-
SUPEC/COLIC, relativa ao prazo de vigência; VIGÊNCIA: A vigência 
do contrato fica prorrogada de 01/01/2018 até 31/12/2018; FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57, inc. II e § 2° da Lei n°8.666/93; RUBRICA 
ORÇAMENTÁRIA: Exercício Financeiro: 2018;Unidade Gestora (UG): 
020101-TCE/SLS/MA; Gestão: Tesouro - 00001;ESF.UO.PT:  1/02101/ 
01.122.0316/4049.0000:Natureza da Despesa: 3.3.90.39;Fonte de Re-
curso: 01010000000;Plano Interno: FISEX. DA RATIFICAÇÃO: Fi-
cam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais não modificadas 
pelo presente Termo de Aditamento. Data da Assinatura do Aditivo: 27/ 
12/2017. São Luis, 25 de janeiro de 2018. ODINE QUADROS DE 
ABREU ERICEI RA - Supervisora de Execução de Contratos/ME. 

ADITIVOS 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N° 057/2016 — UGCC/SINFRA. PROCESSO N. 254440/2017 — 
SIN F RA. DAS PARTES:  O GOVERNO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - 
SINERA, com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Ed. Clodomir 
Milet, 3° andar, bairro Calhau, São Luis- MA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 08.892.295/0001-60, neste ato representado pelo Subsecretário de 
Estado da Infraestrutura/SINFRA, Sr. A DENILSON PONTES 
RODRIGUES, na condição de ordenador de despesas, portador do 
RG n° 19633662002-1 SSP MA, e inscrito no CPF sob o n.° 
401.776.453-34, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa 
TERRANIATA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.850.991/0001-40, situada na Rod. BR-010, s/n°, 
KM — 1354, Coco Grande, Bairro Santa Rita, Município de Imperatriz 
— MA, Brasil. po OBJETO DO CONTRATO:  "EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RO-
DOVIA MA-012, TRECHO: SÃO RAIMUNDO DO DOCA BE-
ZERRA AO ENTRONCAMENTO BR-226". po OBJETO DO 
ADITIVO:  O objeto do aditivo é referente à prorrogação de prazo do 
Contrato n°057/2016 — UGCC/SINFRA, para garantir a execução da 
obra s:r4Á USI II A PRIMEIRA—DO PRAZO.  Fica alterada a Cláusu-
la Segunda do Contrato n°057/2016 — UGCC/SINFRA, prorrogando o 
prazo de vigência a contar do dia 09/02/2018 com término previsto 
para 12/08/2018, e prorrogando o prazo de execução a contar do dia 09/ 
02/2018 com término previsto para 12/08/2018.  DATA DA ASSINA-
TURA:  25 de janeiro de 2018 BASE LEGAL:  Lei 8.666/93. São Luis, 

25 de janeiro de 2018. ASSINATURAS:  ADENILSON PONTES 
RODRIGUES, na condição de ordenador de despesas, portador do 
RG n.° 19633662002-1 SSP MA, e inscrito no CPF sob o 
401.776.453-34, e SE VERIANO TENÓRIO FREIRE BRITO, CPF 
sob n° 137.285.553-04, na condição de representante da empresa 
TERRANIATA LTDA. Arquivamento: Unidade Gestora de Contratos e 
Convênios/S1NFRA. NIARCIO MARCELO DE SOUZA TRINDADE 
Gestor de Contratos e Convénios/SINFRA. 

GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA-GISP 

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°21/2016 - GISP. PROCESSO N°7126/2017 - GISP/SEDES. PAR-
TES: Estado do Maranhão, através da Gerência de Inclusão 
Sficioprodutiva-GISP, inscrita no CNPJ/MF n° 15.628.929/0001-37 e 
a empresa Palmares Construções Ltda, inscrita no CNPJ/ME n° 
11.302.593/0001-67. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Item 13.2 da Cláusula 
Décima Terceira do Contrato n°21/2016-01SP,que trata da vigência do 
Contrato e passa a vigorar com a seguinte redação.CLÁUSULA DÉCI-
MA TERCEI RA-DAVI G ÊNCIA DO CONTRATO: 13.20 prazo de 
vigência do Contrato ê de 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 21 
de janeiro de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 
n°8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA SEGUNDA-DA RATIFI-
CAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais Cláu-
sulas e condições estabelecidas no referido Contrato, não modificadas 
por este Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA: São Luis (MA), 
19 dejanciro de 2018. ASSINATURAS: Pela CISP:RICARDO ADY 
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de Contabilidade e Portal da Trartsparênciapara atender as necessida-
des da Câmara Municipal, em conformidade com o Anexo Ido Edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se 
às 11:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2018. A sessão pública de 
julgamento será realizada nas dependências da Câmara Municipal, si-
tuada a Avenida Getúlio Vargas, 120- Centro São João dos Patos - 
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes 
de proposta e habilitação. O Edital c seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de r a 6°, das 
08:00 ás 12:00 horas. São João dos Patos (MA), 24 de janeiro de 2018. 
EDUARDO RAMOS DE SOUSA ALENCAR - Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS 
PATOS-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°07/2018. A 
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, toma público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REA-
LIZAR SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALUGUEL DE AUDITO-

RIO E REFEIÇÕES, abertura das propostas dia 08/02/2018 às 
08h3Omin, na sala de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, n° 135 - 
Centro, nesta Cidade os interessados poderãoacessar o site: 

wn.snoioaodosoatos ma Pov.br ou obter cópia impressa do presen-
te Edital e seus anexos, no endereço acima mencionado, de r a 6°, no 

horário: 08h0Omin às 12h0Omin mediante pagamento no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM expedido pela Secre-
taria Municipal de Fazenda, no endereço acima mencionado, 
JORGE LUIZ BRITO SILVA - Pregoeiro. 

razoes de interesse público decorrente de fato superveniente devida-
mente comprovado, pertinente c suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anula-Ia por ilegalidade, de oficio ou por provocação de tercei-
ros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado". Teorica-
mente, a revogação ou anulação do certame pode ocorrer que a qualquer 
tempo, ainda que já tenha ocorrido homologação e adjudicação do obje-
to. No caso da anulação da licitação, ela poderá ocorrer ainda que o 
contrato que dela esteja em execução ou mesmo que já tenha sido 
executado.Com  suporte nas alegações supra, e em homenagem aos 
princípios da legalidade e da moralidade administrativa, determino que 
sejam totalmente anulados os procedimentos agasalhados no processo 
licitatório Pregão Presencial n°46/2017 e seus efeitos atinentes a licita-
ção na modalidade Pregão Presencial. Publique-se este ato anulatório 
em resumo, No Diário da FA MEM - Federação do Municípios 
do Estado doMaranhão, DOE - Di ário0fi c ial do Estado do 
Maranhão e disponibilizado cópia de inteiro teor nos rol da pre-
feitura Municipal. São João dos Patos- Ma, 18 de Janeiro de 2018. 
GILVANA EVANGELISTA DE SOUZA - Prefeita Municipal. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURMCUPU-MA 

RESULTADO DE JULGAMENTO. Tomamos público o resultado 
da TOMADA DE PREÇOS n° 001/2018, do tipo menor preço global, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria em Procedimentos Licitatórios realizados pela 
Câmara Municipal de Buriticupu/MA, para o exercício 2018, tendo 
como vencedora a empresa MAYANNA CONSULTORIA & SER-
VIÇOS EIREL1 - ME, inscrita com CNPJ sob n°24.373.871/000I-
19, considerada vencedora do certame com valor global de R$ 
120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais). Comunica assim o resulta-
do final do Procedimento, levando em conta o interesse público e 
Administrativo. Buriticupu - MA, 23 de janeiro de 2018. 
ELIELTON GONÇALVES RODRIGUES - Presidente - CPL 

Tomamos público o resultado da TOMADA DE PREÇOS n° 002/ 
2018, do tipo menor preço global, objetivando a Contratação de em-
presa para Consultoria Técnica Contábil, realizados pela Câmara Mu-
nicipal de Buriticupu/MA, para o exercício 2018, tendo como vence-
dora a empresa: M DE A BARROS-ME, inscrita com CNPJ sob n°17. 
068.417/0001-99, considerada vencedora do certame com valor global 
de R$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais). Comunica 
assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse 
público e Administrativo. Buriticupu-MA, 23 de janeiro de 2018. 
ELIELTON GONÇALVES RODRIGUES - Presidente - CPL. 

Tomamos público o resultado da TOMADA DE PREÇOS n° 003/ 
2018, do tipo menor preço global, objetivando a Contrafação de em-
presa para Consultoria em Controle Interno para Câmara Municipal de 
Buriticupu/MA, para o exercício 2018, tendo como vencedora a empre-
sa: GALVÃO & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita com 
CNPJ sob n° 10.835.928/0001-40, considerada vencedora do certame 
com valor global de R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais). 
Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o 
interesse público e Administrativo. Buriticupu - MA, 24 dejanciro de 2018. 
ELIELTON GONÇALVES RODRIGUES -Presidente - CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N°001/ 
2018. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/ MA, através da Comis-
são Permanente de Licitação toma público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n° 10.520/02 e 
subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do 
tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Empreitada por preço 
Unitário, objetivando: Formação de Registro de Preço para futura e 
eventual contratação de empresa para prestar serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos e hospitalares, 

PROCESSO: N° 105/2017. ASSUNTO: Pregão Presencial n° 46/ 
2017.OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DE USO GERAL E DROGAS 
DE USO HUMANO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA-
DES DO FMS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 
DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO Relatório Provem 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, através de seu Pregoeiro 
Municipal de São João dos Patos, que trata de inconsistências encon-
tradas no Edital do Pregão presencial n°46/2017, que tem por objeto o • 

	

	
Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada 
para aquisição dc equipamentos, materiais, de uso geral e drogas de uso 
humano destinado a atender as necessidades do FMS, todas constantes 
ao processo Licitatório do objeto da licitação na modalidade Pregão 
Presencial n°46/2017.Discorrendo acerca da distinção entre anulação e 
revogação, Marçal Justen Filho assere:O art. 49 da Lei n° 8.666/1993 
consagrou, com alguma especialidade, posição pacifica acerca do con-
trole dos atos administrativos. A matéria fora objeto das Sumulas n° 
345 e 473 do STF. Sobre o tema, existe farta jurisprudência e a doutrina 
sobre ele se manifesta intensamente. Já e tradicional a asserção de que 
anulação e revogação do ato administrativo não se confundem. A anula-
ção corresponde ao reconhecimento pela própria Administração do 
vicio do ato administrativo, desfazendo-o e seus efeitos. Já a revogação 
consiste no desfazimento do ato porque reputado inconveniente e ina-
dequado a satisfação das funções estatais. Da fundamentação: STF. 
Súmula 473. A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓ-
PRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TOR-
NAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREI-
TOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA 
OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUI-
RMOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIA-
ÇÃO JUDICIAL. Decisão Conforme se viu antes, a ilegalidade é o 
fundamento para a anulação da licitação. Essa regra está prevista no art. 
49 da lei n°8.666/1993, que dispõe que "a autoridade competente para 
a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 
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PREGÃO PRESENCIAL en 009/2018. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 052/2018. 

Aviso de Licitado. A ComIssào Permanente de Licitado da Prefeitura 
Municipal de Pedro Rosário • MA, na torna da Lei Federal n• 10.520 
de 11 de julho de 2002, aplicando.se subsidiar bmente a Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alteradas, comunica que no dia 09.02.2018 às 1100 
horas, fará licitado para Contratado de empresa para fornecimento 
de urnas funerárias para o Município, na modalidade Pregào Presen-
cial do dpo menor preço. Os [demudoo deverào procurar a sede da 
Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - Pe-
dro Rosário - MA, E o edital estou antas estas Ei disposição dos in-
teressados na sala da Comissào Central de Licitação de 2a a 0 feira 
das 091,00mIn às 12h00mIA onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente mediante ao recolhimento da importáncia de RS 50,00 
(Cinquenta R0211Eatravés de DAM (documento de •rrecadado munIci• 
pai). Esclarecimentos adicionais devera° ser protocolados na Lambda 
Permanente de Odiado, no horário de expediente. Base Legal Lei na 
5.666/93 e seus Artkulados. Pedro Rosário' MA, 24 de janeiro de 2018. 

ben Costa Penha Junior - Pregoeiro. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA 

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N' 
07/2018. A Prefeitura Municipal de Sá° Joáo dos Patos - 
MA, torna público para conhecimento dos Interessados 
que estará realizando licitaçáo na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM obje-
tivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALUGUEL DE AUDITORIO 
E REFEIÇÕES, abertura das propostas dia 08/02/2018 às 
08h3Ornin, na sala de reunião, situada à Av. Getúlio Var-
gas, ne 135 - Centro, nesta Cidade. Os interessados po-
deráo acessar o site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, 
ou obter cópia impressa do presente Edital e seus anexos, 
no endereço acima mencionado, de 2i a 62, no horário: 
08h0Omin às lZhOOmin mediante pagamento no valor de 
R$ 50,00 [cinquenta reais), através de DAM expedido pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, no endereço acima men-
cionado, Jorge Luiz Brito Silva, Pregoeiro. 
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PREGÃO PRESENCIAL Ne 010/2018, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 033/201.8. 

Aviso de Licitação, A Condado Permanente de Licitado da Prefeitura 
Munidpal de Pedro Rosário - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 
de 11 de Julho de 2002, aplka ndose subsidiariamente e Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alteraçaes, comunica que no dia 09.02.2018 às 14:00 
horas, fará Ildtaçáo para aoulddo de produtos alimentidos destinados 

Assistencia Social do Munidpb, na modalidade Prado Presencial do 
tipo menor preço. Os interessados deverá* procurar sede da Prefei-
tura Munidpal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - Pedro Ro-
sado- MA, E o edital e seus anexos estào à disposiçào dos interessados 
na sala da Comado Central de Udtaçáo de 2e a 61 feira das 09h00mIn 
às 12h00mln, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamen-
te msia me ao recallsimento da Imponánda de RS 50,00 (Cinquenta 
Reais) através de DAM (documento de arrecadaçào munldpall. Meiam. 
cimentos adicionais deveria ser protocolados na Comissáo Fermento. 
te de Odiado, na horário de expediente. Base legal lei ne 8.666/93 e 
seus Articulados. Pedro Rosário • MA, 24 de janeiro de 2018. Rerben 
Costa Penha Junior • Pregoeiro. 
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Créditos do Bolsa Escola começam a ser 
liberados nesta semana, no Maranhão 
O Governo do Mararildo começa 
a liberar créditos do Bolsa Escola 
2018 nesta semana. "Dia 31. 
na próxima cmana-lelra, estará 
dispardvel ~to em cartões das 
nossas crianças para que possam 
garantir a compra de seu material 
escolar", conta o secretário de 
Estado de Desmvolvimento 
Social, Neto Evangelista. 
responsável pelo Bolsa Estola 
O Bolsa Escola concede crédito 

Nessa segunda-feira (29), 
tern inicio as aulas na rede 
estadual de ensino e, esse ano, 
a expectadva está, também, nas 
homenagens que serão feitas aos 
patronos das escolas, durante 
as aulas inaugurais. nata-se da 
efetividade da Lei n' 3.703 de 27 
de novembro de 1975. de autoria 
do então depurado estadual Sálvic, 

que foi regulamentada 
Governo do Maranhão e 

. mina que todas as estolas 
deverão realizar aula Inaugural, 
com bifase no nome, vida e obra 
do patrono da unidade de ensino. 
As unidades escolares sim se 
programado para proporcionar 
aos alunos mais um momento 
de conhecimento, ao conhecer a 
história daqueles que das nomes 
às escolas que frequentam. 
O gestor geral do Centro de 
Ensino Maria José Aragào, 
Wilson Chagas, nos conta que a  

pata farnillas cadastmdas no Bolsa 
Farallia, do Governo Federal, com 
filhos em idade escolar. Trata-se 
de um complemento de renda 
feito pelo Governo do Maranisào 
para garantir caderno. livro 
canetas e olmos Itens exorares 
às crianças e aos adolescentes. 
Esta é a terceira alicio do Bolsa 
Escola. Para liberas os ~tos, 
o Governo do Marardslo cava 
aguardando o Governo Federal 

acolhida aos alunos para o ano 
letivo de 2018 acontecerá em dois 
momentos. No período matutino, 
começa às 7h30, com as boas. 
vindas aos estud.unes acontecendo 
em sala de aula, e os professores 
explicando sobre o slogan da 
escota para este ano, que é: 
"Marra José Anglo. uma escola 
de valores". 
Logo após. os estudantes 
serio conduzidos ao pátio 
da escola, momento em que 
serio apresentados vídeos 
sobre gratidào, a Importáncia 
do professor e exibido um 
documentado produzido pelo 
cineasta Murilo Santos sobre a 
história da médica e professora 
maranhense, Meda José Cassamo 
Aragão, parronesse da escola. 
A programação segue com a 
apresemaçáo da secretária adjunta 
de Collo dás Regionais de 
Educação (SAGRE). professora 

revisar a lista dos beneficiados 
do Bolsa FamiliaJá que asa á 
a base de quem está alcançado 
pelo programa maranhense. COM  
a revisão condulda. o Governo 
do Estado pôde organizar o 
cronograma para a concessla 
do ~to. Quem tiver dúvidas 
pode entrar no site hum/Anne. 
sedearnagov.br/2015/091131/mals-
bolsa-familia-escolar  OU voares 
apficadvco referentes ao programa. 

Rasyjane Paula Farias Pinto, 
que falara aos estudantes sobre 
a importanda da pesquisa 
académica e mostrará um pouco 
dos estudos para a sua tese de 
doutorado sobre a história de 
Maria /traga°. 
Já no período da tarde, a 
programaçáo tem Inicio às 1311 e 
os alunos =freta° o professor 
da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), ardidas 
Barbosa Moreira Neto, que, 
além de armar um pouco sobre 
o seu doutorado em Portugal, 
falará aos estudantes sobre a 
obra de sua amaria "Mula por 
Maria', urn livro que traz unia 
série de enuevistas e relatos de 
convivência dele coma própria 
Maria Aragào. 
A centenária Escola Modelo 
Benedito Leite terá uma vasta 
prograntaçáo para acolhimento 
dos escudastes e de ênfase ao 
seu patrono, o maranhense 
que dá nome a escolas, praças, 
bibliotecas, além de centenas de 
prédios públicos espalhados pelo 
estado. O Secretário de Estado 

Cerca de 1.890 estabelecimentos 
estão amos a realizar a venda de 
material escolar aos beneficiários 
do Bolsa Escola neste ano. O 
cluanthadvo é 22% maior do que 
o alcançado no ano passado. Por 
meio demo cango magnédco tipo 
débito, as famMas beneficiárias 
poderio realizar compras nas lojas 
e comércios assediados em seus 
próprios municiplos para a venda 
de material escola:. 

da Educação. Felipe Camarão. 
participará da aula inaugural. 
Exn Timbira no Centro de Ensino 
Paulo Freire, a programação 
conta com a palestra ministrada 
pelo professor de Língua 
Portuguesa da escola. Joanina, 
José Ribamar Paiva Enato, que 
falará aos estudantes sobre o 
processo de mudança do nome do 
Centro de Ensino, que anum se 
chamava C.E. Ennio Carrastazu 
Mediei, em referência a um dos 
presidentes da Ditadura Militar 
no Brasil. Em atendimento ao 
Decreto n' 30.618 de 2 de janeiro 
de 2015,0 nome da escola foi 
modificado e agora os estudantes 
saberão um pouco mais sobre 
Paulo Freire. que tanto conuibuiu 
para a educaçào brasileira e 
è considerado o Patrono da 
Educaçào no país. 
Segundo a gestora da escola. 
Claudia Undoso Coelho Sousa, 
a proa:amaça° comará com uma 
apresentado da biografia de Paulo 
Frelre, exposta pelo professor de 
filosofia da escola, Walter de Lima 
Monteiro. 

O Remédio Invisível 
A relação inédito-paciente é certamente um dos momentos mais 
Impariam, na prática médica. E especial. onde pesou diferentes, com 
responsabilidades distintas e com diferentes papéis se encontram para 
tratar de Interesses especificas. 
Em geral, essa Mação ocorre guando alguém em condições de 
mfrimento. sela Maruim somático ora suciai, pnxura um médico para se 
socorrer. E nesse instante que a ralação se desenvolverá. Penam, a base 
dessa relação é Will expeaadva de natureza médica e psicossocial sobre o 
que aná ocorrendo com alguém que tem ma saúde geral ameaçada. Nessa 
perspectiva, podemos identificar ufs aspectos essenciais: o do paciente. da 
médico co seu relacionamento entre ambos. 
Por pane do paciente, o sofrimento, em proporohes &datas, é o que mais 
o incomoda e o conduz à cumula. Essa condi& é especial e digna de 
nota e pode se revelar por uma angústia, uma dur, um mal-casar difuso, 
urna febre, um descomentamento, ou mesmo olmos amornas, que na 
expectativa desse enfmna mereça tani consuha médica. Para a aludião a 
esclarecer o que se passa com ele. 
Nessa perspectiva, ainda por parte rla paciente, a procura por ajuda 
médica pode lhe despenar Intimaras sendmentco, crenças, fantasias e 
pensamentos envolvendo essa situação: o que será mesmo o que tenho? E 
algo grave o que limo? O que apresem., tem tratamento? Esse médico vai 
poder me ajudar? Ele me dali atenção? Será competente o suficiente para 
descobri Saha doera? Que tratamento Irá me recomendar? Além dessas 
Incógnitas e expectadvis nudras outras poderio surgir na mente dessa 
pessoa anue o que se passa com ele e a canalha médica. E. isso penturará 
até que se decida se consultar. 
Por pane do médico, o outro elo impartante dessa relação, as expectativas 
terão outras. Ao se preparar para exercer a Medicina, esPeTabe que 
mesmo esteja técnicos primai e psiquicamente preparado para exerça 
Ia. Esteja dorido de conhedmentos médicos dendficas 'andantes para 
garantir-lhe urna boa pratica médica dentro dos rigores da &roda e da 
ética, no ámbho de sua firma* geral e como especialista. Isso o tomará 
apto para formular urn bom diagnóstico, sobre as queixas de alguém e 
elaborar um bom projeto terapêutica 
Esse comprondsso, médico e ético com &pânico, é por assim dizes 
sagrado, Será sua busca incessante, permanente e Incansável desse 
profissional, pois sem esse compromisso difidlmente Salf ações se 
~lerá° de forma sadsfatóda. Ele tem que estar multo bem preparado 
para tanto, sendo use um desafio que haverá de se Impor emala prática 
daria 
Esse anseio, traz comigo a necessidade de se aperfeiçoar se amallzar 
continuamente, sobretudo, por se saber que nos dias anula há urna 
avalanche enonne de conhedmeruos nessa mofissio que avançam de 
forma avassaladora quanto is mudanças paradigmáticas nos &sandeus 
médicos, quanto aos avanças ria propeaulica e terapdmicas médica e 
sobretudo quanto aos avanços em tecnologias médicas no que diz respeito 
aos tratamentos e meios de Investigaçáo clinica e latoratortala condiçbn 
essas que também frio se Impar a esse profissional permanenrememe, 
como uma necessidade Impaste:Over de se atualizar e conhecer cada em 
melhor sobre o que faz. 
O outro aspecto da Mação. rlo imponentes quanto os dois Isoladamente, 
é a priipda rebolo tona o pudente co seu médico. Esse momento do 
é se o somatório dos aspectos do paciente e do médico, examinados 
anteriormente, é, sobrenado, uns momento transcendente, especial, mu 
deve ser Inspirado na fraternidade, no humanismo, na escuna, no amos na 
comPreensao e acima de nado, ro respeito mútuo mie se dará anue a dar 
de UM e a competência e o respeito do outro. 
A enlaças padentemédico não deverá ser desigual, de cima para baixo 
nem de baixo para doca pressupondo que Ulé sela ma" uu superior 
que o outro. Não deverá ser assim. A relação deve acontecer em uso 
clima de igualdade. pois cada um está acontecendo através de reciprocas 
finalidades, non", deverá ser plana nu mesmos níveis de um e do 
01.149. 
Pão poderá ser imposidva, nem de 'obstrui/mia ou subjugaçao, mas 
sini partldpadvi, de tolerinda, dialogarei e adora de tudo justa. Não 
deverá haver conditos de interesses5 sohrerudo, materiais ou financeiros, 
nessas abicas. A relação deverá se transcorrer em um dlna de segurança. 
aleuxidade, de anilsresidade, de simpada. 
A confiança no MMICO, tanto à sua pessoa, quanto hm espereis c 
ora conectaria, go a chave para o desenvolvimento de tuna boa 
e equilibrada refaça° profissional etme ambas. E a disposição desse 
profissional em querer tratar e molhe Sele padente, garantiria, certamente, 
uma toa pane elo sucesso de um tratamento. 
No caput desse artigo intitulei-o de O remédio ~et queda dizer 
com Isso, que quando está garantida uma toa relação médIco-padente. 
esse mommun excepcional se converterá em uma ama terapêutica 
poderosíssima e, multo mais imponane que qualquer prescrição 
~cimentou ou men recomendaçáo que o médico venha a fazer 
a seu paciente, nadamo, nesses rasos, o rebelo:munem poderdo 
médico é esse medkamemo invisível que ninguém ver, ma que é reof 
e ponderável, sendo Mdkodo poro =ai qualquer doença. Quando, 
porém, houver qualquer falha os consecução dura relação, fatalmente, 
esse encontrou converterd no pior empecilho no rumo de um 
ornamento bem sucedido. 

Ano letivo na rede estadual 
inicia-se nesta segunda-feira 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10700/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos — MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria n° 04/2018 de 02/01/2018, torna público para conhecimento dos 

ainteressados, que realizará nos termos da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores, às 08:30 horas do 
•Wiia 08 de Fevereiro de 2018, na sala de Reunião da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Ma, 

situada na Avenida Getúlio Vargas n° 135, nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 07/2018, regime de execução do tipo menor preço por Item, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALUGUEL DE AUDITORIO E REFEIÇÕES. conforme anexo I, para 
atender as necessidades deste Município. 

São João dos Patos - MA, 29 de Janeiro de 2018. 

Jorge Luiz Brito Silva 
Pregoeiro 

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219 
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br  
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DECLARAÇÃO DE AFIXAÇÃO DE EDITAL 

Declaro para os devidos fins que o Edital da Licitação Modalidade Pregão Presencial n°07/2018, 
foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal. 

São João dos Patos - MA, 29 de Janeiro de 2018. 
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