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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ NO 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2021 ,

í-OLHA

unicef(©

O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, torna público, que' promovera licitação na
modalidade Tomada de Preços.

OBJEXQr^Contratação de Empresa Especializada na
Assessoria e Orientação ao Controle Interno do Município de São

í^réstação.jde Serviços de
João dos Pátos/MA.

'1 ;! t

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e dajRealização da
Tomada de (preços: Ocredenciamento eg^^recejimento dos énvéíppes dej habilitação e
proposta de preços serão no dia 25 de/maíò de;2Õ2Í>:a partir dasí08:Ó0 horasJ
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Edital: G^presehte^-.edjtal estará ;à disposição,dos iníérèssadqs ;nos seguintes
locais: Portal, da Tránsparêricià.ído município!' ww\v.5àbl6a'odcjspatos.má.gòv.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma'eov':br/sacbp. 7̂po'deVá:.\ ser solicitadon'ãtravéis | do e-mail:
cplsÍpma@grnail.com. bem çbmo ser rèdradõ!pèssqalmentejno'Sefor deLicitação, localizado
na Av. Getúliò Vargas, 135, Centro -CEP:.65.665-ÒÒÕ,^SãbjoãodoyiPatos/MÀ. I
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



SEXTA - FEIRA, 07 - MAIO - 2021

AVISO DE UCITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL SRPN"015/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLK DE BALSAS/MA
através do seu Pregociro tomapúblico, paraconhecimento dos interessa
dosque realizará no dia21demaio de2021, às08:00 horas.Licitaçãona
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRPN" 015/2021. tipo menor
preço, cujo objeto Registro de Preços para eventuais aquisições de
umas funerárias de interesse da secretaria municipal de Assistência
Social a PrefeituraMunicipalde SãoFélix de Balsas/MA. O Edital e
seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Três Poderes,
s/n, centro, CEP; 65.890-000 - São Félix de Balsas/MA, no horário
das OShOOmin às 12h00min, onde poderá ser consultado ou retirado
gratuitamente. São Félix de Balsas/MA 04 de maio de 2021.Ramon
de Souza Moreira. Pregoelro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA

REPUBLICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL SRP N° 21/2021. O Município de São João dos Patos -
Estado do Maranhão, por intermédio da SecretariaMunicipalde Ad
ministração, toma público, que promovera licitação na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preços para contrataçãode empresaespecializada no fornecimento de
produtos paracoíTee breakpara as diversas secretarias do Município
de São João dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da En

tregadosEnvelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e
o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação
serão no dia 20 de maio de 2021, às 08:00 horas. Edital: O presente
edital estaráà disposição dos interessados nos seguintes locais: Por
tal da Transparência do mimicípío: www.saoioaodospatos.ma.gov.

site do TCE/MA:www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado
através do e-mail: cplsÍDma@gmaÍl.com. bemcomoser retirado pes
soalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Gctúlio Vargas,
135, Centro - CEP: 65.665-000,São João dos Patos/MA. São João
dos Patos-MA, 06 de maio de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
SecretáriaMunicipalde Administração - Portarian® 001/2021.

REPUBLICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL SRP N® 22/2021. O Município de São João dos Patos -
EstadodoMaranhão, porintermédio daSecretaria Municipal deAdmi
nistração, tomapúblico, quepromovera licitação na modalidade Pregão
Presencial paraRegistro de Preços. OBJETO: Registro de Preços vi
sando a eventual prestação deserviços naconfecção deprótese dentária,
para atender asdemandas doFundo Municipal deSaúde doMunicípio de
São João dos Patos/MA Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos
Envelopes e daRealização do Pregão: Ocredenciamento e o recebimento
dos envelopes depropostas depreços e dehabilitação serão nodia 20de
maiode2021, às15:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição
dos interessados nos seguintes locais: Portal daTranspaiõncia do município:
ww\v.saoioaodosnatos.ma.gov.br. sitedo TCE/MA: www.tce.ma.gov.hr/sa-
con. poderá sersolicitado através do e-mail: cplsinma@gmail.com. bem
como ser retirado pessoalmente no Setor deLicitação, localizado naAv.
Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
SãoJoãodosPatos- MA, 06de maiode 2021. Márcio Joséde Oliveira
Lima- Secretário Municipal de Saúde- Portaria n® 007/2021.

REPUBLICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PRE
ÇOS N® 07/2021. O Município deSão João dos Patos - Estado do Ma-
ranMo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada dePreços. OB
JETO:Contratação deEmpresa Especializada naPrestação deServiços de
Assessoria e Orientação aoControle Interno doMunicípio deSão João dos
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Patos/MA Locale Datado Credenciamento, da Entregados Envelopes e da •
Realizaçãoda Tomada de Preços: O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de habilitação eproposta'de preços serão no dia 25demaio dc"
2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O presente edital estará à dis
posição dos interessados nós seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. sitedoTCE/MA: www.
tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado atravésdo e-mail:cplsípma@
gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação,
localizadona Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000,São
João dos Patos/MA. Maiores informações poderão ser obtidas ainda
pelo telefone.Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoão dos Patos-MA
06 de maio de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Munici
pal de Administração - Portarian°001/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR

ALEXANDRE COSTA - MA

jr
AVISO DE LICITAÇÃO^ TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021-
CPL - OBJETO: Contratoção de empresa especializada para presta
ção de serviçosde Construçãode uma crechepúblicana sede do mu
nicípiode SenadorAlexandre Costa- MA.ABERTURA: 25de maio
de 2021, às 09:00h. ENDEREÇO: Av. José Samey, 1410 - Centro,
Senador Alexandre Costa-MA, .CEP. 65.783-000, no Prédio da CPL.
TIPO DELICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSUL
TA DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos in
teressados naComissão I^ermanente de Licitaçâo-CPL, no Prédio da
CPL, de 2^ a 6® feira, no horáriòdas 8:00 às 12:00h.O Edital poderá
ser consultadogratuitamente no portalda transparência, ou adquirido
mediante a entrega de 03 resmas dc papéis, no endereço supracitado,
os esclarecimentos poderão ser realizados através doemail: cplprefei-
lurasac@gmail.com. Senador Aexandre Costa-MA, 05 de maio de
2021. ALLAKIS MORAIS SILVA - Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
I

PREGÃO ELETRÔNICO N®, 024/2021. PROCESSO ADMINIS
TRATIVO N® 053/202 iJSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-
-SRP AVISO DE LICITAÇÃO ARP. PREGÃO ELETRÔNICO N®
024/2021 PROCESSO ÀDMINISTRATTVO N® 053/2021. A Pre
feitura Municipal de Zejoocal por meio de sua COMISSÃO PER
MANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, toma público que realizará
licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, n® 024/2021,
pelo sistema de REGISTRO DEPREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, no modo dc disputa ABERTO,cujo objeto para eventu
ais aquisições de aparellids celulares de acesso móvel para utilização
de voz,dados e conexão à Internet, visando atenderás necessidades
de telecomunicações da^ administração direta municipal, sob a fomia
eletrônica, do tipo Menor Preço Item. Data da disputa: dia24 de maio
de 2021 às 09:00 min horáriode Brasília,no Portal de Comprasdo Go
verno Federal - www.cqraprasgovemamentais.gov.br. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados nasaladaComissão Central
deLicitação de2® a 6® feira das OShOOmin às I2h00min, onde poderá ser
consultado e/ouobtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou
cd), adquirido deforma física (em papel) mediante aorecolhimento da
importância de R$ 50,00|(cinqi|enta reais) através de DAM (documento
de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município:
http://www.transr)arencia.zedoca.ma.gov.br/ouno Portal deCompras do
Govemo Federal - wwjw.comprasgovemamentais.gov.br. Esclareci
mentos adicionais deverão serprotocolados na Comissão Central de
Licitação, nohorário de expediente oupore-mail, no endereço ele
trônico: cplzedoca@outlook.com. ZéDoca-Ma, 05demaio dc2021.
Herbert Costa PenhaJúnior.Pregoeirodo município.
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Contratada: Maurício Antônio de Sousa Abrantes.

São João do Sóter- MA, 06/05/2021.
Publique-Se

FRANCISCO HENRIQUEJÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
INFRAESTRUTURA - SEMAFI

Publicado por: FELIF WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 77fld28796c68f376e8d0b9ff0alQlc6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÀO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nb 21/2021. O Município de São João dos
Patos • Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, torna público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços. OBJETO: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada no fornecimento de produtos para coffee
breakpara as diversas secretarias do Município de São João dos
Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos
Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de
habilitação serão no dia 20 de maio de 2021, às 08:00 horas.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos - MA, 06 de maio de 2021. Thuany Costa de
Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração - Portaria n®
001/2021.

REPUBLICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL SRP N® 22/2021. O Município de São João dos
Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, torna público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços. OBJETO: Registro de Preços visando a eventual
prestação de serviços na confecção de prótese dentária, para
atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do
Município de São João dos Patos/MA. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 20 de maio
de 2021, às 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA. São João dos Patos - MA, 06 de maio de 2021.
Márcio José de Oliveira Lima - Secretário Municipal de Saúde -
Portaria n® 007/2021.

REPUBLICAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE
PREÇOS N® 07/2021. O Município de São João dos Patos -
Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal
de Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoría

hi>brícF

e Orientação ao Controle Interno do Município de São João dos
Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos
Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serão no dia 25 de maio de 2021, a partir
das 08:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição
dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 06 de
maio de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.
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Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: ca04d860a65745c01bf90d5257dd2ade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO RAIMUNDO

DAS MANGABEIRAS

EXTRATO DE EMPENHO Nai20013- PROCESSO DE

INEXIGIBILIDADE N« 006/2021

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N® 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 162/2021

EXTRATO DE EMPENHO NB120013 emitida em 30/04/2021.

REF.: Inexigibilidade de Licitação n® 006/2021, Processo n®
162/2021;
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS, CNPJ: 06.651.616/0001-09.
Contratada: A B XAVIER TREINAMENTOS, CNPJ/MF sob n®
11.669.032/0001-09; '
OBJETO: Contratação de empresa especializada em ministrar

curso de Licitações e contratos conforme a Lei n° 14.133/2021,
para servidora do imunicípio de São de Raimundo das
Mangabeiras - MA.
Dotação: Programa Atividade: 04.122.0052.2-018: Manutenção
do Setor de Compras, Controle, Almoxarifado e Serviços de
Manutenção; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 Outros
Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL: R$
1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais).

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 06 de Maio de 2021.

Glória Maria Aguiar Costa
Presidente da CPL

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 740022dlaflcb26e575d37e6dff46ce9
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PREFEITURA.MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RIACHãO

I

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N® 010/2021/CPL ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N® 03/2021

I

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N® 010/2021/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 0293.283/2021/CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 03/2021

CERTIRCADQDIGITALMENTe
E COU CARIMBO DETEMPO

www.famem.org.br '22/141



SÃO LUÍS MARANHÃO

Jotonio Vianna
PÕlíBea.'Cultura'& Variedadac/

Aviso aos leitores
Prc orlenuçSo médicd,o ediiordà ColunaCuias omOff entraem recessoe Bca;^ISdias
afastado para tratardecomplicações póxoví^ 19. Pedimos descui pas ecompreensão aos
nossos leitores. Que Deus nos alude ca mais esu batalha.

X âOVEANODOE3TADOOOIURANHAO
^ SECRETARIA DE ESTADO DE NFRAESTRUTURA- SINFRA

S ECRETARU ADJUICTA DE PROJETOS - S EAP RO J

EOrCAb D8COUUNICAÇAo

A S«a«(Brt8 O» Eslacto da bi^aastnAn » SMPRASM. loma pubSco qua racatau de Sanona da
Estado do MaioAnOianta • Raoiraos Naima - SEMAMA, o Rarovaçflo da Ucança da Opvafào,
Procaaaot 2S010M22WSU1, BSViQTI. ndâSIva «o PiOfae da Mattowmto a
PavtmnfitaçdQda Rods^ doArrez. Mtfio tuparasIt-Cdetândlâ. com axiaraSo da Slkm.

Sao UA. OSda mab da 2021

JOROePUVOKUSAeA

Saeratárto A^ifflo da ^ofato

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMIUARES DE SANTA RITA - MA.

EDITAL DECONVOCAÇ&O DEASSEMBLÉIA QERALEXTRAORDINÁRIA
PARA RAT1FICAÇ&0 DEALTERAÇÁO ESTATVTARIA.

Pelo presente Edital o Sinifoata doa Trabainadores Rureia Agricultores e
Agricultores Familiares de SANTA RITA - MA, Inscrito no CNPJ ub o N*
06.242.044/0001-04, com Registro SIndcal 309.120/74, emitido pelo Minisliiio do
Trabâino, com endereço na Rua Eber Braga, N*367, BairroCentro, CEP*65.145-
000, SANTA RITA/MA, antedorroente denominado Sindicato dos Traba.Tiadores
e Trabalhadoras Rurais de SANTA RJTA/M/L, conforme alterado aprovada em
AssemUeia Cera! Extraordnárla no da 15/05/2016. devidamente averbada ern
19/05/2017 sob o N< 1169 no LMo A-09, FIs. 36F CartSrio de SANTA RITA/
MA, através do seu presidente, CONVOCA, pelo presente EDITAL Iodos os
membros da categoria dos Trabalhadores o Trabalhadoras Rurais sdvos, Inativos
a aposentados rurais: agncuítores e agricultoras familiares do municiplo da SANTA
RITA/MA, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que
será resllzadâ por este SIndcâto no dia 30{trintâ) de máo de 2021, na sede do
Sindicato conforme endereço acima diade, com Inicio ès 09H30 (nove horas, trinta
minutos} em primeira convocação ou em segunda convocaçáo no mesmo da o
local, ás 10:00 {dez horas), com quárum na forma estatutária, com á finalidade
de tomarem parte, dscutireme ao find deiiOerarem a respeito da seguinte ordem
do die: 1) Ratificaçáo das alterações estatutárias da representação sindcaJ da
categoria profissional dos trabafhadores Rurais, da denominação da entidade
o outras decorrentes das anteosreA realizadas durents a assembléia geral
extraordinária realizada ne da 15 de maio de 2016. sendo: a) Rafificar a alleraçáo
estatutária da representação sindcal profissional do Sindicato para a categoria
profissional dos trabalhadorea ruraia agricultores e agricultoras familiares ativos
e aposentados, proprietários ounáo, que exerçam suas atividades no meio rural,
Individualmente ou em regime de economia familiar, em área igual ou inferior a 02
mádulos rurais, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, no Município de SANTA
RITA/MA; p) Ratificer a alteraçáo estatutária da denominação do SIndcato: 2}
Outras alleraçáes estatutárias; a) Im^antar paridade da gánaro nos cargos da
Diretoria, Conselho Fcscal, Corrissáo Qeftoral e suas respecbvas suplêrKaas;
b) Distribuição, unificsção dos cargos e atribulçáes da Oiretoria; c) composição
do Conselho Fiscal e Comissão Eleitoral; d) Regras do Processo da criação
de Delegadas Sindicais; e) Crttários para realização do Processo Eleitoral; f)
Adequação dasAssembléias Gerais a âeitorais.

Santa Rita - MA, 06 de maio de 2021.

Damião Cruz
Presidente do Sind>cato-CPF:761.600.413-04> MT:26749696226; Endereço:
Povoado Santa Barbara, SN. Zona Rural, CEP: 65.145-000 Santa Rita/MA

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMIUARES DE CAJARI - MA.

EDITAL DECONVOCAÇiODEASSEMSLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA RATIFICAÇÁO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Pelopresente Editals SMcalD dosTrabalhadoresRuraisAgrlcultores a Agricultoras
Familiares de CAJARI• MA,Inscrito no CNPJ sob o N' 12.093.6490001-56, com
RegistroSindical329.739/72.enxfidopelo Minlstáno do Trabalho, com endereçona
Avenida Vereador Benedito Mendonça, N' 160, BairroCentro, CEP-652104X10,
CAJ/VRI/MA anteriormente denominado Siidiqato dos Trabalhadores e Trabalhado,
tas Rurais de CAJ/VRI/MA, conforme alteração aprovada em Assembléia Geral Eita-
ordinária no dia 07/11/2016, devidamente averbada em 03105/2016 saboN*616no
Llvro04, Fia. 183/165 Canário de C/UARI/MA,atrav63doseupresidente. CONVO
CA,pelopresente EDITAL todososineinfiros da categoriadosTiabalhadoreseTra
balhadorasRurais ativos, inativose aposentados rurais:agricultores e agriculloras
^miliaresdo myniclpldde CAJ/LRt/M/L paraparticipatem daASSEMBLEU GERAL
EXTRAORDINÁRIA, queserá realizada poresteSindicato nodia27(vinte e sete)de
maio de 2021, na sede do Sindcalo confome endereço acima citado, com Inicioás
09H3D (novehoras, trintaminutos)em primeiraconvocaçãoou em segunda conv>
cação nomesmoda e local às 10.00(dez horas],comquórumna formaestatutária,
com a (InaEdadede bimarem paite, cEsctfflrem e ao finaldeliberarem a respeito da
segiánte ordemdo dia: 1) Ratificação das alterações estatutáriasda representação
sindical da categoria profissionaldos trabalhadores Rurais, da denominação da en
tidade e oubas decortentes das anteriores, realizadas durante a assembléia geral
extraordinária realizadano dia 07 de novemtrode 2015,sendo:a) Rabficar a altera
ção estatutáriada representaçãosindcal profissional do Sindicatopara a categoria
profissional dos trabalhadoresrurais egiiaiUorese agricultoras famiEares afins «
aposentados, proprietários ou não, que exerçamsuas atividadesns meio rural,in
dividualmente ou em regime de ecenomiafairúfiar, em área Igualou Inferior a 02
mádulos rurais, nosteimosdo Decreto Lei1.16611971,no Município de CAJARI/MA;
b) Ratificar a alteraçãoestatutáriada denorranaçáo do SiiidicatD;2) Outrasalterações
estatutárias:a) Implantarparidadede gãnero nos cargosda Diretoria, ConselhoFis
cal, ComissãoSeitoial e suas respectivassuplãnelas;b) Distribcãção, unificação dos
cargos e atribuições da Diretoria:c)composiçãe do Conselho Fiscale Comissão Elei
tora]; d) Regras do Processo de criação de Delegacias Sindicais; e)Critériospara
raarizaçáodo Processo Eleitoral; n/UfequaçãodasAssembleiasGeraise Eleitorais.

Cajari• MA, 06 de maiode 2021.

Josá de Ribamar Cunha Filho
Presidente do Sindicato-CPF:705.815.6e3^- NIT 16876026745; Endereço: Rua
dá Aeroporto, N»2$. Centro,CEP;65.21(Ml» CAJARl/MA.

REPUBUCAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE
PREÇOS N° 07/2021. O Município de São João dos Patos -
Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal
de Administração, toma público, que promovera licitação na
modalidade Tomada de Preços. OBJETOiContratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria
e Orientação ao Controle Interno do Município de São João
dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega
dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação
e proposta de preços serão no dia 25 de maio de 2021, a partir
das OS:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição
dos interessados nos seguintes locais: Portai da Transparência
do município: vvww.saojoaodospatos.ma,gov.br, site do TCE/
MA; vw/w.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através
do e-mail: cpl$Jpma@gm3ll.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Gelúllo
Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, São João dos Patos/
MA. Maiores ínfonnaçdes poderão ser ob5das ainda pelo
telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos- MA.
06 de maio de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Seaetária
Municipal de Administração - Portaria n' 001/2021.

iravo

Município, prefeito e mais cinco são
aivos de ação por ato de improbidade
Devidoa irregularidadesem
processo llcitaiório, o Ministério
Público do Maranhão propôs,
em 5 de maio,Ação Civil por ato
de improbidadeadministrativa
contrao Município de Buriti
Bravo,o prefeito Cid Pereira
da Costa, o pregoeiroCarlos
Alaiico Francisco Duarte, a
secretáriamunicipalde Finanças
Vera Maria Oliveira da Costa,
a presidenteda Comissão
Permanentede Licitação,Miieoa
Vieirade SousaSilva,a empresa
Jamaico P. dos Sanios-ME e o
empresárioíamalco Pereirados
Santos.Assinou a manifestação
ministerial o promciorde
justiçaGustavoPereiraSilva,da
Comarca de Buriti Bravo.

Após investigação,o MPMA
enconuou irregularidadesna
licitação,modalidadePregão
Presencial,que teve como
objetivo a contrataçãode
empresaparao fornecimento de
combustível (diesel),destinado
às secretariasmunicipaisno ano
de 2017, com valor estimado em
R$ 322.200,00. Foi vencedora do
certame a empresaJamaico P. dos
Sanios-ME, com o valor de RS
310.500,00.

IRREGULARIDADES

Na análisedo processolicitatórío,
realizadapela AssessoriaTécnica
da ProcuradoriaGera]de Justiça,
foram encontradas muitas
irregularidades referentes ao
procedimentoildiatório, entre as
quais;ausência dejusüãcaüva da
necessidadede aquisição para as
quantidadesestimadas; limitação
da pesquisade preços à colação de
três fornecedores, em desacordo
comas orientações doTribunal

MPaciorioü oprefeito CidPereirapor improbidade administrativa

deContasda União,o qual
entende que a pesquisadeveser
baseada também em outras fontes
de consulta como os valores
de licitações de outrosórgão
públicos,valores regisnadosem
atasdc registro de preços,valores
da AgênciaNacional oe Petróleo
(no casode combustível), entre
outras;ausência de informação do
saldo da dotaçãoorçamentária.
Quanto ao edital, foi verificadaa
frustração da ampla divulgação
do documento e loram verificadas
ilegalidadesque limitaramo
número de concorrentes na

licitação,como exigênciade
que as empresas participantes
fossem cadastradas na Prefeitura
de Buriti Bravo;desconsideração
de propostasapresentadaspor
via postal;limitação de consulta
e recebimento do edital do
pregão aoprédio dasaia da CPL
localizada nomunidpio deBuriti
Bravo; além da inexistência de
comprovante de publicação do
aviso do cdit.ll na intemet
Também foram constatadas

a Inexistênciade prova de
regularidade fiscal perante a
FazendaNacional,da empresa
vencedora do certame e a
inexistência noprocessadoato
designando o pregoeiro e a equipe
de apoio.
O promotor dejustiçaGustavo
PereiráSilva afirmou, no
documento,que a licitação
deve observar os princípios
elencados na Lei n° 8.666/93
(Lei de Licitações)e que a
desconsideraçãode tais princípios
(legalidade, impessoalidade,
moralidade,igualdadeentre
osconcorrentes, publicidade,
firobidade etc.), implica
rustração do procedimento

llcitaiórioe, consequentemente,
na caraaerização de ato de
improbidade.
"Ao serem realizadas licitações,
oobjetivo principal égarantir a
imparcialicadeda administração
pública,bemcomoo melhor
alcndimentoao interessepúblico
e a igualdadede oportunidadede
se contratar com o Poder Público.

Para tanto, existe uma gamade
exigênciasna Lei de Licitações,
que o administradordeve observar
quando da sua realização".
PEDIDOS

A Promoiorlade Justiça de Buriti
Bravo requereua condenação
dos envolvidospor ato de
improbidadeadministrativa,
confoime a Lei n°.8.429/92(Lei
de Improbidade Administrativa),
com a aplicaçãodas seguintes
sanções; ressarcimentointegraldo
dano, referenteao valor firmado
no contraio com a empresa
Jamaico P.dos Santos-ME;petda
da funçãopública; suspensão
dos direitos políticos;pagamento
de muitacivil;proibição de
contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou Incentivos
fiscais ou credilfcios, direta ou
indiretamente,ainda que por
intermédiode pessoa jurídicada
qualsejasóciomajoritário.
(!)uanto aos requeridos que náo
exercem a função pública foi
requeridaa aplicaçãode todas
as sanções aplicadasaos agentes
públicos,desde que compatíveis,
inclusive no que serefere ao
ressarcimento e multas.
Àempresa queseja aplicada
as penas de perda dos bens,
direitos ou valores recebidos
em decorrência do conoato
firmadocom o Poder Municipal;
proibiçãode receber incentivos,
subsídios,subvenções,doações
ou empréstimosde órgãosou
entidadese de insiimiçôcs
financeiraspúblicasou
controladas pelopoderpúblico,
peloprazomínimode um e
máximo de cinco anos.

Detran-MA inaugura novas instalações
de Posto Avançado em Rosário
Inauguradas nessaquinta-feira
(6) asnovasinstalações do Posto
Avançadodo Detran-MAem
Rosáiio. Oposto, que funciona
em parceriacom a Prcfeinirade
Rosário,já existe bâ mais de um
anoe, paragarantirmaisconforto
e melhorar o atendimento aos
cidadios, conta agora com um
novoprédio,maisamploe
estruturado paraa prestação de
serviços tanto para a população
do municípioquanto de toda
a Região do Munim. No total,
o Detran coma com 12 Postos
Avançadosde atendimentono
estado e 15 Cireirans.

A solenidade contou com a
presença dosecretário de Estado
da Segurança Pública, Jefferson
Portela: dodiretorgeraldo
Deiran-MA,Francisco Naglb;
do prefeitode Rosário,José
Nillon Calvcl Filho; do diretor
Operacionaldo Detran-MA,
David Ximenes; da chefe do
PostoAvançado do Detran-MA
em Rosário, Juliana Alves dos
Santos Sarmento; vereadores e
autoridades civis e militares.
"Écom muita alegria que
entregamosà cidade de Rosário
um PostoAvançadodo Detran,
paraatenderoscidadios nas
regularizações das atividades
de trânsito, em uma parceria
muitoclara com o Município.

IStc. Jetfetsorí Portela, dlr.; FranciscoiNagib c prefeito Calvel Filho {
' - ml *1. ir.

Éimportante fazer isto porque
motoristase pedestresestão
nomesmoespaçosociale
precisam compatiilhá-locom
responsabilidade e segurança,
para que possamosevitar lesões
e a tragédiasocial causada petas
mortes no trânsito. Para isso,
estamosaqui,de braçosdados,
governodo Estadoe Município',
afirmouo secretáriode Segurança
Pública, Jefferson Portela.

APROXIMAÇÃO
O diretorgeraldo Detran-MA,
Francisco Naglb,destacou o

projetode aproximaçãodo órgão
coma população de todoo
estado."Hoje(ontem).Rosário
está em festa.Por determinação
do governador FlávloDinoe do
nosso secretário Jefferson Portela,
quero dizer à populaçãoque o
governodo Estadoestá presente
em sua cidade com muitos
serviços,entre eles, o Detran,
que agora,conta com esse Posto
Avançado, aindamaisestruturado
para a melhorprestaçãode
serviçose com instalaçõesque
proporcionam maiorconforto

para os servidorese para os
usuários, graçasà parceria com
a Prefeitura dc Rosário. Nossa
missãoé aproximarcadavezmais
o Detranda população. Estamos
aqui para contribuire dizer que é
possívelsim, estreitar,apro/dmar.
Contem semprecom o governodo
Estado e com o Detran', afirmou
Francisco Nagib.
O prefeitoCalvelFilho
agradeceu a parceria e enfatizou
a importância daaproximação do
Governoà população. "Estamos
muitofelizescoma presença
do secretário Jefferson Portela
e do diretor FranciscoNagib.
Éuma honra para todos nós,
porqueestamosvendoa cada
dia a aproximaçãodo governo
do Estado,a sensibilidadedo
governador FlávioDinoem
trabalhar por nossa população,
fazendo comquenossopovoseja
bem atendido, tenha conforto
e comodidadee é isso que nós
primamos, o bem-estar socialde
toda a população de Rosário",
disse ele.

COOPERAÇÃO TÉCNICA
Durante a solenidade foi assinado
oTecmode Cooperação Técnica
pelosgestores paraoficialização
da parceriaentre o Detran-MA
e a Prefeituradc Rosário,que
garanteo funcionamento do Posto
Avançado.

I Amãedas artes!
I Amúsica éá maior doldice que omeu
' cérebro consegue prodiçir.

EláSíãolouca; "tio louca quenlo cabe
"em nilnla cabeça. As vezes ela fica horas .j
e horás.í^ra madrügádábatendo na porta -
'querendbTentror.e, se por acaso, eu não
recebêrtáf ela valcantar em outra freguesia.
A música é a mãe das artK "Dom".
Asvezes fico í imaginar quem ouviu omeu
som'pelaprimeiravez alémda minha mâe.-
Dojeitoqueeusoudesafinado o meúchoni
nlo foi um ValdirAzevedo nem um Jacob

dobaiidòlim.maspraqueme^eravaanove '
meses não era mais um.chonnhoera uma

.orquestra sinfônicéiuiria escola de samba.v '
Confessoque tenho adtniraçãopelas ' •

.pessoasquehãoseenqúadrajTinqpadrâode .
- belezaé noraialidade) elas gérãlineme sào.i"
"atempotais. '-"j;! ' |
Háimsyinteepoucosanósèúcdhhed

-ura pacléiüé no hospla| psiquiátrico Nina f
Rodrigues. OseuEpidío me.dissõcom essas,
palavras: " f\' . '> 1'M y u
"Oserhumano éapeiiasuiria amena, as . i'

ondas estão no ar e os anlstas'coin a sua
sensibilidade tem mais factUdacleera
captar,"
Gratidãoa mãe naturezapor todosesses
sons maiavilhosos. ;
Parabéns a (òdas as raãesTIomiindo inteiro,
détodas as ta^, todas aS cores e todas as
religiões emespecial a minha mãe.' •"
Deusèlina Cantanhede Coelho. _

JOSÉRAIMUNDO. ; .

(BAMBÀj . '


