
D.O.PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DÉPRIMEIRA
CRU Z-MA

AVISO DE LICITAÇÃO -PReIgAO ELETRÔNICO N° 012/2021
- O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ. através da Prefeitura Muni
cipal de Primeira Cruz - MA. por
público, para conhecimento dos
égide da Lei n" 10.520/02, Decre
riamcnte as disposições da Lei n"

meio do seu Pregoeiro Oficial, toma
interessados que fará realizar, sob a
to Federal n° 10.024/2019 e subsldia-

B.666/93 c suas alterações posteriores,
licitação namodalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nodia 16denovem
bro de 2021, às 09h:00min (novelioras) do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, sob oregime Empreitada fjor Preço Unitái io, objetivando aCon
tratação de Pessoa Jurídica IVansportc dc pessoas cm situação de
vulnerabilidade socioeconônica

do domicílio -TFD, para atende
nicipal de Primeira Cruz - MA,

e de pacientes em tratamento fora
r as necessidades da Prefeitura Mu

no endereço eletrônico: https://licita-
nel.com.br. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente
na sala da Comissão Permanente dc Licitação, situada à Praça Rua da
Matriz, S/N, Centro, de 2" a 6' jfeira, no horário das 08:00 às 12:00
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de

_ RS 10,00 (dez reais), Também l;ncontra-sc disponível para consulta
^0 site da Prefeitura Municipal:} http://www.Di imeiracruz.ma.gov.br/
-portal eno site do TCEMA htrp.'j://ww\v6.tce.ma.gov.br/sacop/mural-
site/mural.zul. EscÍarecimentos[ adicionais, nb mesmo endereço ou
pelo c-mail cpl-prímeiracruz@hotmail.com. I^rimeira Cmz-MA, 29
deoutubro de2021 - Lucas Artilr Bezerra Pinheiro - Pregoeiro.

AVISO DELICITAÇÃO -PREGÃO ELETRÔNICO N" 013/2021
-OMUNICÍPIO DE PRIMEIi|a CRUZ. através da Prefeimra Mu
nicipal de Primeira Cruz - MA| por meio do|seu Pregoeiro Oficial,
toma público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n° 10.520/02. Decreto Federal n° 10.024/2019 e
subsidiariamente as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no
dia 16 de novembro dc 2021, às MhrOOmin (quatorze horas) do tipo
MENOR PREÇO POR LOTEjsob o regime] Empreitada por Preço
Unitário, objetivando a Contratação dc empresa para prestação
de serviços dc transporte fluvial para atender as necessidades das
Secretarias da Prefeitura Municipal dc Primeira Cruz/IVLV. no
endereço eletrônico: https://licitanet.com.br . 0 edital e seus anexos
podem ser consultados graluitaijiente na sala da Comissão Permanen
te de Licitação, situada á Praça Rua da Matriz; S/N, Centro, de 2" a 6"

, .èira, no horário das 08:00 às 12|:00 gratuitamente ou obtidos raedian-
le o recolhimento da importância de R$' 10,00 (dez reais). Também
encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal;
http://www.primeiracruz.ma.po^.br/portal e no site do TCEMA ht-
tps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsitc/nniral.ztil. Esclarccimen-
tos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracru2@
hnfmail .com. Primeira Cmz-N^A. 29de outubro de 2021. Lucas Ar-

1_ »

tur Bezerra Pinheiro. Prcgocirol, '(

PREFEITURA MUNICIPAL DEI RAPOSA-MA

Asaso DEADIAMENTO. CONCORRÊNaA|N°001/2021-CPIVPMR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 102/2021. A Prefeitura Mu

nicipal de Raposa, por intermédio da sua Comissão Permanente de
Licitação-CPL, nomeada c designada pela Pòrtaria GP n® 484/2021,
toma público que a Concorre icia n° 0pi/2021-CPL/PMR, do tipo
Menor Preço, Global, no Regi ne de Execução Indireta, Empreitada
por Preço Global, cujo objetoc a contratação de empresa especiali
zada para execução dc obras c
da Construção dc Creche, n
Reestruturação e Aquisição
colar Pública de Educação 1
PROINFÂNCIA-Tipol,no
Termo de Compromisso n® P

serviços dc engenharia de Conclusão
1 âmbito do Programa Nacional dc
dc Equipamentos para a Rede Es-
nfantil - PRÓINFÂNCIA - Projeto
VIunícipio dc Raposa/MA, conforme
^C2 8797/2014, conforme Anexo I do
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Edital, a iteriomiente marcada em 29.10.2021, às 09h0Dmin, na Sala
de Sessà a da Comissão Permanente,de Licitação-CPL, desta Prefeitu
ra, local zada na Avenida dos Pescadores, s/n®, Jardim das Oliveiras.
CEP: 65 138-000 - Raposa/MA, fica adiada até ulterior deliberação.
Raposa/MA, 28 de outubro de 2021. DANIEL ESTEVES GUIMA
RÃES - Presidente daComissão Permanente deLicitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
DO MARANHÃO

Aviso d : Licitação. AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLI
CA N° Ó02/2021. Processo Administrativo n® 08.2110.0001/2021. A
Prefeitura Municipal de SantaiFilomena do Maranhão - MA, através
da sua Comissão Permanenie^de Licitação - CPL toma públicopara
conheci nento dos interessados que está realizando Chamada Públi
ca, do tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisição de gêne
ros alimentícios diversos da Agricultura Familiar para a composição
de merenda escolar em conformidade com as resoluções CD/FNDE
038/20C9 e 025/2012 para atender as necessidades do Município,o
qual seijá processado e julgado em conformidade com a Lei Federal
n.® 8.66

lizar-se

5/93 c alterações posteriores, e as condições do Edital à rea-
às 09:00 horas do dia^23 dc novembro de 2021. Os editais e

seus ani:xos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião
da CPL situado à Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Fi-
lomcna do Maranhão - MA, de 2" a 6° feira, no horário das 08:00 às
12:00h iras.Esclarecimento adicionalno endereçosupra, pelo telefo
ne 99 3 Í66-1049, pelo site https://santafilomena.ma.pov.br/Dortal/in-

ou pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.com. SANTA
FILOMfeNA DO MARANHÃO, 28 de outubro de 2021. WILSON
LUCAÍ CAMPOS PEDROSA-Prégoeiro.

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA

PRi:

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 12/2021. O
Múnicí )io de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermé
dio da Secretaria Municipal de Educação, toma público, que promo
vera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contra
tação d: empresa especializada para a Refomia das Escolas Eduardo
Coelho Mendes c Francisco Sá Sobrinlio no Município de São João
dos Pat )s/MA. Locai e Data do Credenciamento, da Entrega dos En
velopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento e o
recebimentodos envelopesde habilitação e proposta de preços serão
no dia a9 de novembro dc 2021, a partir das 09:00 horas. Edital:
Oprcsénte edital estará à disposição dos interessados nos seguintes
locais: Portal da Transparência do município: www.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tcc.ma.pov.br/sacop. poderá ser
solicitapo através do e-mail: cplsipma@gmail.com. bem como ser
retiradé pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getii-
lio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000. São João dos Patos/MA.
São Joiío dos Patos - MA, 27 de outubro dc 2021. Marianna Lyra de
Rocha santos - Secretária Municipal dc Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA - MA

Aviso âe licitação, PREGÃO ELETRÔNICO N® 031/2021, processo
adm. ri 111001 PE/2021, OBJETO: Registro de Preços para Contra
tação qe empresa para execução dos serviços de recuperação de vias
c limpeza de canal neste Município, conforme projeto básico, o edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios https://
compr isbr.coiTi.br ou \v>vw.saoralmundododocabezerra.ma.gov.
br c r
do gra
hotma

Aberti

Site h

db@h itniail.com ou na - CPL, RuaAntônio Neton® 249, centro, São
Raimi ido do Doca Bezerra-|MA., 29deoutubro de 2021. Bartolomeu
Pessoí Cabral -- Secretário dc Obras.

:idcndo, cm caso de problemas nos sites acima, ser adquiri-
iiitamentc na sala da CPL, ou através do e-mail: cplsaordb@
l.com durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. Data da
ra: 17/11/2021, às 09;00hs (nove) (horário de Brasília): Local:
tps://comprasbr.com.br maiores Informações e-mail: cplsaor-
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Filomenense e o sentimento da solidariedade, dor e saudade
pela perda de uma cidadã exemplar |de ilibada reputação,
querida por todos e pertencente! tradicional á nossa cidade.
CONSIDERANDO que o Município de Santa Filomena do
Maranhão, nesta oportunidade sente-se solidário à dor da
família da Senhora JACÍLIA AlVeS MOREIRA.
CONSIDERANDO finalmente,

render justas homenagens aque
exemplo e sua dedicação para com seus familiares.
DECRETA:

Art. 1° - LUTO OFICIAL, por 02 (dois) dias, em todo o
território do Município de SaAta Filomena do Maranhão em
sinal de profundo pesar pelo passamento da cidadã JACÍLIA
ALVES MOREIRA.

Art. 2® - Ficam mantidos todos

do Município.
Art. 3® - Durante o período de 1
Decreto, a Bandeira municipal

que é dever do Poder Público
les que com o seu trabalho, seu

os serviçosjpúblicos no âmbito

Lito oficial determinado por este
ficará hasteada á meio mastro

em todos os órgãos públicos do jmunicípio. í
Art. 4® - Este Decreto entrará em'vigor na data de sua
publicação e/ou afixaçâo no Â|;rio desta Municipalidade, com
efeitos a partir desta data, revogando as disposições em
contrário. |

/^NBINETE do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
k-__^OMENA DO MARANHÃO, ESTADOj DO MARANHÃO,
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
SALOMÃO BARBOSA DE SOÍjSA
Prefeito Municipal

Publicado por: ANTONIA GILDEENE FERREIRA DE SOUSA
Código identi/icador; ee32^e7b9bb4e479f6c70e8ea4bb2235

PREFEITURA MUNICIPAL DE SàO JOãO DO
SOÍTER

I ' •
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N® 15/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 0l5/2021
PROCESSO ADMINISTRATn^O N® 333/2021

ORGÃO REALIZADOR: Município de São João do Sóter, por
/"'^rmédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

\ ^SE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei Complementar n®.
Í23/2006, Decreto Federal n® IlO.024/2019, Lei Complementar
n®. 147/2014, Decreto Federal n® 8.538/15 e alterações.
Decreto Federal n® 7.892/2013 e aplicando-se subsidiariamente
no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais
legislações correlatas. |
OBJETO; Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para aquisição fde um veículo zero
quilômetro (picape cabine dup^a, com volume mínimo de carga
de 600kg ou superior, ar-condicionado, combustível gasolina e
todos os itens de segurança),! para a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento.
TIPO: Menor Preço Unitário. |
ORGÃO SOLICITANTE: S|ecretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Abastecimento.
LOCAL/SITE: www.portalcompraspublicas.com.br.
DATA: 17/11/2021.

HORÃRIO: 08h:01min
EDITAL: O Edital está dispon bilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecompráspublicas.com.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av.
Esperança, 2025 - Centro - São João do Sóter-MA, no horário
de 08:00 às 12:00 hs, na sa,la da comissão permanente de
licitação.

CERTiRCAOO DIGITALMENTE

São João do Sóter/MA, 03 de novemb
FRANCISCO HENRIQUE JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE Á
FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

fOLHA
de 2021.

Puülicado por: JOSÉ FEUP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 2124fcee7afl6d8b961c339688ef6d0b
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PI^EFEITURA MUNICIPAL DE SãOJOãO DOS
IPATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N®
SRP - 18/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® SRP - 18/2021

«AZAO SOOULi ALAM 1 P DE SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS eUilKJCO

:NPIi 30.207.131/0001.31 i

ENDERECOi AvBDJda Presidrate MMice. Bairro Olaria s< B30. Ccotra - Slo loão dos Patos/MA

REPHESENTANiti Alam lonilis Pereira de Sousa .

:FFi 034.139.63341

:iEM DESCRICAO JND 3UANT V. UNTT. V. TOTAL

PROjrrOR DB LEO, POTEKCIA MAXIMADE 900W. FLUXO
.UMINOSO DB 40.000 t.UMENS JNID 10

U

118.00
37.540.00

:AB0|DS COBRE.PLEXIVEL,classe 4 ou S. ISOLAÇAO EM
'VC/AANTICHAMA BWF-B,COBERTURAPVC-STl, ANTICHAMA
3WF.ft. 1 CONDUTOR.0.6/1KV.SEÇÃONOMINAL I0MM2

JNID >00 ltS,69 18 4.649,00

>

:ABQ|De COBRE.PLEXIVEL .CLASSE4 OU S. ISOLAÇAO EM
rm/k ANHCHAMA BWP.B, COBERTURAPVC4T1, ANTICHAMA
}WF.è. 1CONDUTOR.0.6/lKV. SEÇÃO NOMINALeMM2

JN10 100 U5.39 11 939,00

1

CONECTOR OERFURANTE PARA REDE SUBTERRÂNEA.TENSÃO
lEABLICAÇÃO 1O.e/IKVGRAU DE PROTECÃOi IP^B,
'RINCIPAL: 6MM2.70MM2 E DERIVAÇÃO : 1.5MM2 • 6MM2

JNID i: U 60,00 11 730,00

rOTAL OLI^BAL RI
13.034.00

São João dos Patos-MA, 26 de outubro de 2021. MUNICÍPIO DE
SÃO JÒÂO DOS PATOS., C.N.P.J. n® 06.089.668/0001-33.
Thuany Costa de Sá Gomes, Secretário Municipal de
Administração, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,
LASElj, CULTURA EJUVENTUDE, Órgão Gerenciador.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: bc9b9f4210cd9803d90054084bl0ddb4
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C

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RES^TADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
ELETllÔNICO N® 18/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de
São Jo ío dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, toma
públic ) o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO n® 18/2021, que
teve como objeto o Registro de Preços para a aquisição de
materiais e artigos esportivos para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA,
tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas ALAMJ
P DE koUSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, inscrita
no CNPJ n® 20.207.131/0001-51, com proposta apresentada no
valor total de R$ 33.634,00 (trinta e três mil, seiscentos e trinta
e quatro reais), considerando que o critério de julgamento
determinado foi do tipo Menor Preço por item. Declaramos
então] as empresas supra como vencedoras do PREGÃO
ELETRÔNICO n' 18/2021 - SRP. São João dos Patos/MA, 06 de
outubro de 2021, Francisco Eduardo da Veiga Lopes,
Prego nro, Portaria 151/2021.

olicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
idigo identificador: ba28145e68f87204a295404df948dcle

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISpíDE^LieiTAÇÃO>TOMADAtDE'.PREÇOS:N®ll2^ÇL2J.
OMu|̂ lcípio de São João, dos Patos -Estado do Maranhão," por
intermédio da Secretaria'Municipal de Educação, toma público.
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que promovera licitação na m Ddalidade Tomada de Preços.
OBJETO: Contratação de enppresa especializada para a
Reforma das Escolas Eduardo Coelho Mendes e Francisco Sá

Sobrinho no Município de São jião 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 prop'osta de preços serão no dia 19
de novembro de 2021, a partir das 09:00 horas. Edital: O
presente edital estará à disp osição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da 'Tansparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gDv.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpmá@gmail.coml bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro -CEP: 65.6|65-000, Sãojoão dos Patos/MA.
São João dos Patos - MA, 27 de outubro de 2021. Marianna
Lyra de Rocha Santos - Secretária Municipal de Educação.

I ' '
Publicado por: LOURDES KAMYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identi/ícador; Pf7686219762dc99326baala35a6d60

DECRETO Nfl 54/2021 - GABINETE DO PREFEITO

' ' íi^-éreto n» 54/2021 - GABINETE DO PREFEITO

"Designa o responsável pelo Findo Municipal de Saúde de São
João dos Patos e dá outras providências." '

O Prefeito Municipal de São João .dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal, Constituição do Estado do Maranhão e
pelo art. 45 da Lei Orgânica do ÍMunicípio; i
DECRETA: |
Art. 1°. Fica designado o senhor KAIRO COELHO DE SOUSA
CORRÊA, inscrito no CPF sob n® 012.674.7;13-01 e portador do
RG 2201035 SSP/PI, Secretário Municipal de Saúde, como
responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de São João
dos Patos, inscrito no CNPJ sob n® 10.547.447/0001-39;
Art. 2®. Revogam-se as disposiçõesem contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPI^-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 29 dias do més de outubro de 2021.

I

' ' 'ícandre Magno Pereira Gomes
-'feito

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 54a69ôa2926c390b5dl642982e2da801

DECRETO N® 55/2021 - GABINETE DO PREFEITO

I I
Decreto n® 55/2021 - GABIP4ETE DÓ PREFEITO

"Designa a responsável pelo F^undo Municipal da Criança e do
Adolescente dá outras providências."

O Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribui'
Constituição Federal, Constit
pelo art. 45 da Lei Orgânica dc
DECRETA:

Art. 1®. Fica designada a senhora Géssyka Raflégia Lima

;ões que lhe são conferidos pela
uição dó Estado do Maranhão e
Município;

Sousa, inscrita no CPF sob n
RG 000065519796-6, SSP/
Assistência Social, como resf

039.041.503-08 e portadora do
MA, Secretário Municipal de
onsável pelo Fundo Municipal

da Criança e do Adolescente, inscrito no CNPJ sob n®

CERTIFICADODlGITAUAEHTe

25.002.142/0001-19; '
Art. 2®J Revogam-se as disposições em FpLH.A N®

Dntrano.

REGISTRE-SE, PUBUQUE-SE E rTT\tfpnA-RE i
Gabine e do Prefeito Municipal de São goâo-
do Maránhão, aos 29 dias do mês de outubro de 2021.

ire Magno Pereira GomesAlexan

Prefeit(

Pub

Cód

içado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
go identificador: b591391345b7605290153731aa0a967f
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FEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DA

ÁGUA BRANCA

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGÍBILIDADE

EXTRÁTO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
POR INEXIGÍBILIDADE N® 004/2021. Após análise
detalh< da dos elementos constantes nos autos, RATIFICO na
forma de caput do Art. 25|da Lei Federal n® 8.666/93 de 21 de
Junho e suas alterações, a Inexigibilidade de Licitação, para a
despesa abaixo especificada, com fundamento nos termos do
Art. 25| Inciso III, da Lei Federal n® 8.666/93 esuas alterações,
e em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do

Municí Dio, acostado aos aütos,,conforme exigência, em favor da
empres a FESTADE CRENTE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
CNPJ Â® 18.768.186/0001-99, nome fantasia BANDA SOM E
LOUVOR, representada pelo Sr. SAMUEL DA SILVA SOUSA,
brasile ro, portador do RG n® 5614356 SSP/CE e do CPF/MF n®
990.0^ 8.682-00, OBJETO: Contratação de empresa para
presta ;ão de serviços de apresentação artística gospel nas
festivic ades do 27® aniversário da cidade de São Pedro da Água
Branc i/MA, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2021;
VIGÈhCIA: 60(sessenta)'̂ dias após assinatura do contrato,
podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na
Lei n«| 8.666/93. VALOR DO CONTRATO: R$ 40.000,00
(quarenta mil reais). Dê ciência desta decisão aos interessados,
providencie - se a celebração do necessário contrato, e o

inhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento
}. RATIFICAÇÃO aqui proferida em 01 de novembro de

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, RG n®
3672018-0 SSP/MA e CPF n® 522.954.433-34 - Prefeita
pai e Ordenadora de Despesas.

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador; 83e82a2153h64fcl762c64a6c37f9559

EXTRATO DE CONTRATO

EXTR

ADMI

ATO DO CONTRATO N® 194/2021. PROCESSO

ISTRATIVO N®h06/2021; INEXIGIBILIDADE DE
LICITÀÇÃO N® 004/2021.,PARTES: Prefeitura Municipal de São
Pedrolda Água Branca, CNPJ: 01.613.956/0001-21 e a empresa
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ n®
18.768.186/0001-99, representada pelo Sr. SAMUEL DA SILVA
SOUSlA, brasileiro, portador,da RG n® 5614356 SSP/CE e do
CPF/MF n® 990.028.682-ÒO, OBJETO: Contratação de empresa
para prestação de serviços de apresentação artística gospel nas
festiv:

Bran

VIGÊ
poder
Lei

(quai
Licita

dades do 27® anivereário da cidade de São Pedro da Água
a/MA, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2021;
4CIA: 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato,
do ser prorrogada] nos termos e condições previstas na
® 8.666/93. VALOR DO CONTRATO: R$ 40.000,00
enta mil reais); MODALIDADE: Inexigibilidade de
ão, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n® 8.666/93 art.



SAO LUÍS - MARANHÃO I QUINTA-FEIRA | 4 DE NOVEMBRO DE 2021 I JORNAL PEQUENO

MEC promoverá webinário
Mercosul sobre estratégias
e projetos desenvolvidos
para o ensino médicí
A Comissão da Área de
Educação Básica do Setor
Educacional (Caeb) do
Mercosulpromoveráum
webinário, na sexia-feira (5),
para possibilitar a troca de
experiências entre o Brasil,
aArgeniina, o Paraguai e o
Uruguai,acerca de estratégias
e projetos desenvolvidos
para otimizar a permanência
retençãodos estudantese a
conclusão do ensino médio.
A Caeb é atualmente
coordenadapela Secretaria
de EducaçãoBásica(SEB)
do Ministérioda Educação
(MEC). No ano em que se
comemora os 30 anos de
assinatura do Tratado de
Assunção,o Brasilexerce,
nessesegundo semestrede
2021. a presidênciapara o

iPore doMercosul.
ame sua presidência,o

' sll busca dar continuidade
aoprocesso de modernização
do Mercosul, caraaerízado

pela retomadada vocação
econômlco-c(|merclal,
pelalmenslíi(|açSo da
negociaçãode acordos
comerciaisenemos, pelo
fortalecimentb do marco
normativo ecónômico-sacial
e pelaconilniiidade dos
esforçosde racionalização
do funcionanjento dobloco,
comdiminuição decustos e
burocracia. |
Além do webinário, o evento
marcará opr^iançamento
de umprojeto desenvolvido
pelo Grupo deTrabalho
da Comissão Ad Hoc de
Ensino Médio (Cahem); o
Fortalecimento Institucional
para a Implertientação de
ExperiênciasiBaseadas
em Modelos Educacionais
Flexíveis. Ojvebinário será
realizado 5 de novembro,
cominicio àq15h, e será
transmitidopelo canaldo MEC
no Youlbbe.VoMiNFORHÀCães
POMECI I

O Antagonista destaca
a pré-candidatura dé
Edivaido Holanda Júnior
em projeto do PSD
Reportagempublicadanesta
semanapelositede notícias
O Antagonistadestacouo
ex-prefeitode São Luís,
Edivaido Holanda Júnior,
como um dos fortes nomes do
projeto nacional do Partido
Sodal Democrático(PSD),
£ie reijne pré<andldatos para

sputaro governonos estados
brasileiros. Apublicação
ressaltouque os palanques
estaduais estão sendo
montados háum anopelo
presidentedo partido,Gilberto
Kassab.
De acordo com O Antagonista,
além de Edivaido, no
Maranhão, o PSDjá tem

iidatos própriosaos
,emos do Rio de Janeiro

, * ipe Santa Cruz), Santa
Otaiina (Raimundo
Colombo), Paraná (Ratinho
Jr), Minas Gerais(Alexandre
Kalil),Goiás (Henrique
Meirelles), Sergipe(Fábio
Mitidiere),Acre (Petecão)e
Alagoas (Rui Palmeira).
O ex-prefeitode São Luís

é o único pré-candiciato
30 governodo Maranhão
realmentejá confirmadona
disputa no ano que vem, não
dependendo dedefinição de
paitido ou gmpo político.
Para continuar fortalecendo a
sua pré-candidatura, Edivaido
temviajado por diferentes
regiõesdo estadoe tem
recebidoapoios importantes
de todo o Maranhão. Nesta
semana, ele Mrcorrerá novos
municípios, incluindo cidades
do litoraldo'extremoleste
maranhense,'onde deve receber
novas manifestações deapoio
para o seu projeto cm 2022.
Mesmo semjaintla mensurar
essas vuitas'ao interior,
oex-prefel[(i de São Luís
aparece mulb bem emtodas as
pesquisas dqintenção devoto
já divulgadas,resultadodos
quase 20anósdeexperiência
política, que inclui a ótima
avaliação ao trabalho feito
como prefeib deSão Luís por
dois mandatos.

ESTADO DO MARANHÃO |
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DE LIcrrAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N« 12/2021.O
Município de SSo João dos Patos • Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Murudpal de Educação, toma público,
que promovera licitação na modalidade Torpada de Preços.
OBJETO; Contratação de empresa especializada para a
Reforma das Escolas Eduardo Coelho Mendes e Francisco Sá
Sobrinho no Município de São João dos Patos/MA. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização
da Tomada de Preços; O credendamento e o recebimento dos
envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia 19 de
novembro de 2021, a partlrdas 09:00 horas. Edital; O presente
edital estaráà dlsposl^odos Interessados nosseguintes locais:
Portal da Transparãnela do município; wwwjsaojoaodospatos.
ma.gov.br, site do TCE/MA: www.Ice.ma.gov.br/sacop. poderá
ser solicitado através do e-maO; cplsjpmagigmall.com. bem
como ser retirado pessoalmente no Setor de Udtsção, localizado
na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Palos/MA. São João dos Patos - MA, 27 de outubro de
2021. Madanne Lyrade Rocha Santos • Secretária Municipalde
Educação. {

ALUGA-SE PARA EVENTOS
TEMPORADAS EFINAIS D£SEMANA. HES^VEAGORA:^ '

Rscini,campode rutebol.chufres^íraa todaestruturaquevocdmerece.'

99974-4522 /98725-9606 / 98109-5310 z'

FOLHA I

Outubro foi o ipiês com menor número de
mortes por Coyid-IS desde abril de 2020
o país fechouo mês de
outubroregistrandoo
menor número de mortes
por Covid-19desde abril de
2020. Dados divulgados pela
Secretariade Vigilânciaem
Saúde(SVS), do Ministério
da Saúde,mostramque 11
ml! pessoas morreram pela
doença no mês passado.O
levantamento foi feito na
últimasegunda(1°).
Em abril de 2020, o Brasil
registrou 5,7 milmortes pela
doença. O número de outubro
também é inferior ao totalizado

em abril dene ano, quando
apandemiabtingiu opico
decasos e óbitos, e 82,2mil
brasileiros jjerderam avida
para a Covi(l-19.
A queda nonúmero de óbitos
é registradadesdeJunho,
cruandoo Programa Nacional
oeImunizatiães (PNl) avançou
na vacinação dos grupas
prioritários previstos no Plano
Nacional deOperaclonalIzaçãc
da Vacinação contra a
Covid-19 (PNO). Os dados
divulgados
da campanl

pontama eficácia
de vacinação no

combateá crise pandêmica.
Amalmente, o Ministério da
Saúde enviou doses suficientes
para imunizartodosos
gruposprioritários,todosos
brasileiros adultos com ao
menosuma dose e segue nas
novasetapasda campanha,
com a dose de reforço para
idosos acima de 60 anos,
pessoasiímunossuprtmldas e
prohssionalsde saúde, além da
imunizaçãode adolescentes e a
segunda doseda população.
Ao todo, 334,9 milhões de
vacinas Covid-19 foram

distribuídaspara todosos
estados e o Disdilo Federal. E
mais de 275,9 milhões foram
aplicadas.Só nas lUtimas
24 horas foram mais de 515
mil. Cerca de 155,1 milhões
de brasileirosjá tomaram
a primeira dose da vacina,
o que eqüivale a 87.6% do
públlco-alvode 177 milhões
de brasileiros. E mais de 120,7
milhões tomaram a 2' dose ou

doseúnica,o que representa
68,1% dapopiilação vacinável.
onwrrtiiOBitAOeD

Cadastro positivo de motoristas será debatido, hoje,
peia Comissão de Víação e Transporte da Câmara
6tL MARANHÃO

A regulamentação do
RegistroNacionalPositivo
de Condutores(RNPC),dos
principais dispositivos do novo
Códigode lYãnsIlo Brasileiro
(CTB), será debatida nesta3uinta-feira (4), na Comissão
e Viaçãoe Transportesda

Câmarados Deputados.O
debatefoiproposio pelo
deputado federal Jusceiino
Filho ^EM-MA). relator
do projetoe que liderouas
discussõessobre os pontosdo
novo CTB.
Entreos objetivosdo cadastro
positivo,criado pela Lei
14,071/20. está o estimulo
à direçãomais responsável,
por meio de Incentivos
hscals e tributáriospara
quem não cometer Infração,
e a conseqüentereduçãode
acidentes e mortes nas ruas e
estradas do país.Apesar dasua
Importância, o RNPCainda
não foi regulamentado.
"Esseregistro de bons
condutores não constava

Jusceiino Filho leráumdosdcbatedomdi*áúdlêhcla'que à Cõmlssio.'
de^qaçio deTVansportes daCâmara vai realizar nesta_q
doprojeto priginal donovo
CTB, mas decidi incluí-lo
quandorelateia propostapor
entender sija importância.
Os moiorislas poderão ter
descontos ào IPVA, tarifas
e seguros, borexemplo.
Os governose as empresas
passama conhecermelhor
esses condutores, incentivando
obom conjporiamento ao
volante, teremos trânsito mais

i_qulnta. J _j

seguro,com menosacidentese
mortes,Todosganham",disse
o deputado.
De acordo com a Lei
14.071/20,o Refiro Nacional
Positivo de Condutores deverá
ser atualizado mensalmente e
comer os motoristas que não
cometerem infração sujeita
a pontuação,nosúltimos12
meses. A Secretaria Nacional
deTrânsito(Senatran), a

AssociaçãoNacionaldos
Detians (AND), a Associação
Brasileira de Medicina de
TVáfego (Abramet) e outras
entidades do setor são
favoráveis ao dispositivo.
Dodebateparticiparão, alãn
de Jusceiino Filho, o secretário
nacional de Trânsito, Frederico
Carneiro, e representantes de
órgãosde trânsitoe mobilidade,
seguradoras, locadorasde
veículos, entre outros.
Jusceiinodestacouque
oittrapropostade "DNA
próprio",que ele Incluiuno
novo Códigode lYânsIto,foi
a que determina a criação
e manutençãode escoUs
públicas de trânsito pelos
órgãosestaduaise municipais.
"Isso já deveriaser uma
realidade no Brasil", disse.
"As oianças e os adolescentes
dehojeserãoos motoristas,
motociclistas, ciclistas e
pedestresdo futuro.Temosque
investirna conscientização",
âCentuou. ceoNmPOBMAcôesDA
AtmSOBU)

Brasil não alcançará metas anunciadas
na COP-26 se nao investir em infraestrutura
e logística suste'ntáveis, afirma especialista
Na última segunda-feira (1°).
o Itamaraty anunciou - via
rede social - que "como
partedas negociaçõesda
COP-26 o Brasil irá aderir
ao Compromisso Globaldo
Metano. O Brasil é pane
da solução dos desafios da
mudança do clima". Em seu
discurso durante a Conferência
das NaçõesUnidaspara
MudançasClimáticas
(COP-26),o presidente
americano. Joe BIden,
confirmou a urgência parauma
fnfraestiumra sustentável.
O especialistacm
infraestrutura, logística e
comércio exterior, Paulo
C^arRocha, ahrmou que
sem gestãopúblicaconsciente

e focada na sustentabílidade
opais dificilmente mudará o
cenárioe cumpriráas metas
anundadaí na conferência.
Para ele, râohaverá mais
espaçopaiacrescimento
urbano seth planejamento no
Brasil, j
'O que vimos ao longo
das últimas décadas foi
o estabelecimento de um
cenáriodeurbanização e
viabilizaçãode infraestrutura
e lo^sticano país que não
consideroí, prímaríamente,
a sustenta lilldade e o
convívio I armônico com o
meio amb ente. As cidades
brasileirascomeçaram,há
pouco tempo, a pensar na
sustentabi idadee no equilíbrio

com a natureza. Sem uma
previsãonacionalque conduza
mudançaspara estabelecer
uma logística mais eácienie
e sustentável,seguiremosa
passoslentos na questão",
afirmou Paulo César Rocha.
O espedalfsta avaliouque
se o governo brasileiro
não começar a pensar em
medidas mais alinhadas com
o discursoglobala favor
do clima,poderáIsolarde
forma ainda mais Intensa
o comércio intemacíonal
do Brasil. Conforme disse,
a COP-26, deixou clara a
iniensão deisolarquemnãose
comprometer, de fato, com as
mudanças.
"A decisão da conferência -

de não exibir mensagensde
Uderes que não se fizeram
presentes ao encontro -
deixaevidente queo não
engajamento provocará
Isolamento e exclusão. O
BrasilprKisa alinharseu
corpo diplomáticopara buscar
equilíbrionestecontexto
Imemacional, sobpenado
país perderaindamais espaço
pata o lobby internacional
no comércio exterior. Sem

Investir Internamente em ações
concretasparaalcançaras
metas e sem mostrar ao mundo
o queestá fazendo, o Brasil
corre sério riscode ampliar
o isolamento comercial
internacional", alertou.
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