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Licitação, situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão 3 disposição dos interessados nos dias de expediente 
das 08h00m1n às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede 
da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. informações adicionais no endereço 
acima, bem como no slte da Prefeitura Municipal- https://felranovadomaranhao.ma.gov,br 
ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail,com. 

Feira Nova do Maranhão - MA, 30 de abril de 2021. 
LUIZA COUTINHO MACEDO 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 36/2021 

A Comissão Permanente de Licitação - CP1 informa que em Publicação de 
abertura, datada em 19 de maio de 2021, Edição: 93, referente ao Pregão Eletrônico na 
036/2021, ONDE SE LÊ: OBJETO: complementar de empresa especializada em Terapia 
Intensiva - UTI Pediátrica para atender as demandas do Hospital Municipal Infantil de 
Imperatriz - HMII. LEIA-SE: OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços médicos pediátricos para atender o Centro municipal de referência do tratamento 
de covid para pacientes pediátricos no HMII - Ala Covid, destinados ao enfrentamento da 
emergência em saúde pública em decorrência do Covid-19, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência e planilhas em anexo. 

WHIGSON DE SOUSA CUNHA JUNIOR 
Pregoeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n5 131/2020-SEMED, firmado em 25/04/2020, 
com a empresa M. N. S. SILVA E CIA LTDA, CNPJ/MF n,g 07538092/0001-07; Objeto: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilibrlo econômico e financeiro do contrato 
131/2020-SEMED, em conformidade com o Processo Administrativo na 02.08.00.731/2020-
SEMED e Parecer Jurídico da Assessona Jurídica da SEMED e PREGÃO PRESENCIAL NP. 
142/2019-CPL. Ficam realinhados/reajustados os preços do Contrato na 131/2020, 
acrescentando ao valor global a totalidade de R$ 186.909,84 (cento oitenta e seis mil, 
novecentos e nove reis, oitenta e quatro centavos), para assim, manter o equilíbrio 
econômico - financeiro contratual conforme legislação vigente. Signatários pelo 
contratante, José Antônio Silva Pereira e pelo Contratado, MAGHALI NEREIDA SOUSA 
SILVA. 

RETIFICAÇÕES 

RETIFICAÇÃO do Segundo termo aditivo ao Contrato na 131/2020-SEMED 
publicado no dia 04/01/2021 no DOU. P. 118, SEÇÃO 3. Onde se lê: " Primeiro Termo 
Aditivo". Leia-se: "Segundo Termo Aditivo" Signatários.. pelo Contratante, JOSÉ ANTÔNIO 
SILVA PEREIRA e pelo Contratado - Maghali Nereida Sousa Silva. 

RETIFICAÇÃO do Terceiro termo aditivo ao Contrato na 131/2020-SEMED 
publicado no dia 24/03/2021 no DOU, P 218, SEÇÃO 3. Onde se lê: " Segundo Termo 
Aditivo". Leia-se: "Terceiro Termo Aditivo" Signatários! pelo Contratante, JOSÉ ANTÔNIO 
SILVA PEREIRA e pelo Contratado - Maghall Nereida Sousa Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 1/2021 

A Prefeitura Municipal de Junco do Maranhão/MA, torna público que realizará 
licitação na seguinte forma. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos Serviços 
de pavimentação de vias públicas no município de Junco do Maranhão/MA. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: Lei Federal na 8.666/93 em sua atual redação, e L.C. 123/2006 e suas alterações. 
MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço DATA DE ABERTURA: 08 de junho de 
2021 às 09:00 horas. LOCAL Sala de reunião da CPI., localizada na Rua Valmir Araujo, n2
111, Centro, Junco do Maranhão/MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão 
consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa de R$ 50,00 em horário de 
expediente junto ao Setor de Tributos. Para maiores informações e esclarecimentos pelo e-
mail:cpllunco@hotmail.com. 

Junco do Maranhão/MA, 21 de maio de 2021 
FABIO FONSECA DE SOUSA 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 2/2021 

Considerando o inteiro teor dos autos do Processo Administrativo n° 67/2021, 
que deu origem a licitação na modalidade Tomada de Preços ri. 02/2021, objetivando a 
despesa referente à Construção de uma Barragem no Povoado São Josezinho do Municipio 
de Nina Rodrigues/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em 
vista o resultado apresentado no processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto 
acima a empresa participante. ERIKA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ n5
02.452.113/0001.53, com sede na Rua 01, Casa 02, Cohatrac V. CEP: 65.110-300, São 
Luis/MA, pelo valor global de R$ 297.024,19 (Duzentos e Noventa e Sete Mil Vinte e 
Quatro Reais e Dezenove Centavos) 

Nina Rodrigues/MA, 26 de Março de 2021. 
JOÃO BATISTA BEZERRA DE SOUSA 

Presidente 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo, Estado do Maranhão, no 
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de 
Adjudicação da licitação na modalidade Tomada de Preços n5 02/2021 e de acordo com o 
que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve 
homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: ERIKA CONSTRUÇÃO LTDA, 
inscrito no CNPJ: ng 02.452.113/0001-53, com sede na Rua 01, Casa 02, Cohatrac V, CEP: 
65.110-300, São Luis/MA, pelo valor global de R$ 297.024,19 (Duzentos e Noventa e Sete 
Mil Vinte e Quatro Reais e Dezenove Centavos). 

Nina Rodrigues/MA, 31 de Março de 2021. 
IVALDO RODRIGUES CRUZ 

Secretario Municipal 

Processo:fa14X,
N9 96, 

FouUAG.autz.._ 
de 2021 

 R.1 rica : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO N 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato na 063/2021 - PMPN. Processo Administrativo na 053-04/2021,01 - PMPN. 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico ng da Licitaçãcc 015/2021 - PMPN. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema informatizado, 
integrado de contabilidade. Contratada: ADTR Serviços de Informática LTDA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o ng 17.422.433/0001-38, estabelecida na Pç, 
Alfredo Teixeira, 01, Bairro Cohab Anil II, CEP 65050-090, município São Luis/MA Data da 
assinatura do Contrato: 18 de maio de 2021. Vigência; Da assinatura do Contrato até 18 de 
maio de 2022. Valor R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). Paulino Neves (MA), 
18 de maio de 2021. Contratante Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de 
Paulino Neves (MA). Joseildon Soares de Sousa, secretário municipal de planejamento e 
finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 19/2021 

A Prefeitura Municipal de Raposa-MA, por meio de seu Pregoeiro, designado 
pela Portarla-GP na 442 publicada no Diário Oficial do Município em 17 de março de 2021, 
torna público aos interessados, que realizará às 09:00 (nove) horas do dia 08 de junho de 
2021, através do Portal do Banco do Brasil, sitio: www.Acitações-ccom.br, licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo: menor preço por tem, objetivando o 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Materiais de Expedientes e Limpeza, para atender às necessidades das 
Secretarias Municipais de Raposa-MA., tudo em conformidade com a Lei ng 10.520/02, Lei 
Complementar 155/2016, Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
ng 147/2014, Decreto Federal na 10.024/19, Decreto Federal na 3.555/2000, Decreto 
Federal ria 7.892/2013 e subsidiariamente à Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos 
no endereço eletrônico acima. 

Raposa-MA 21 de maio de 2021. 
JOSUÉ DE JESUS FRANÇA VIEGAS 

Pregoeiro 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 212 15/2021 

A Prefeitura Municipal de Raposa-MA, por meio de seu Pregoeiro, designado 
pela Portaria-GP na 442 publicada no Diário Ofidal do Município em 17 de março de 2021, 
torna público aos interessados, que realizará às 0900 (nove) horas do dia 07 de junho de 
2021, através do Portal do Banco do Brasil, sitio. www.licitações-e.com.br, lidtação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo: menor preço por lote, em regime de 
empreitada por preço Global, objetivando o Registro de preços para futura e eventuÁl 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos ônibus escolares, incluindo o fornecimento de peças e 
acessórios, para atender às necessidades da frota pertencente ao município de Raposa-
MA., tudo em conformidade com a Lei n2 10.520/02, Lei Complementar 155/2016, Lei 
Complementar na 123/2006, alterada pela Lei complementar n5 147/2014, Decreto Federal 
na 10024/19. Decreto Federal n9 3.555/2000, Decreto Federal na 7.892/2013 e 
subsidiariamente à Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda pelas exigências 
do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos no endereço eletrônico 
acima. 

Raposa-MA 21 de mato de 2021. 
JOSUÉ DE JESUS FRANÇA VIEGAS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N9 12/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quiténa do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto na 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.2 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico com registro de registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por 
item, que tem por objeto contratação de empresa para Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de projetos pedagógicos com ferramentas 
tecnológicas para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se realizará no dia 03 de junho de 2021, as 08.30 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia — da informação, sue 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, na 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas - endereço 
hdps://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Qurtéria do Maranhão-Ma, 20 de Maio de 2021. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO - SRP Na 1/2021 

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do 

Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 

égide da Lei n.5 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇO do tipo menor preço global, que tem por objeto contratação de 

empresa para construção de uma escola de um pavimento com 06 salas e com quadra 

de interesse da secretaria de Educação de São Bernardo/MA, RECURSO: FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, o certame se realizará no dia 

08 de junho de 2021, ás 08:00 horas (horário de Brasília na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São 

Bernardo - MA. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da lei Federal 

ne 8.666/93 e demais legislação pertinente. O Edital, está à disposição dos interessados 

no endereço supra, de 22 a 62 feira, no horário das 0800 ás12:00 horas, onde também 

poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( uma) resma de 

papel 4, das 08:00 as 12:00hs. 

São Bernardo-MA, 2 de fevereiro de 2021. 

ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA. 

Presidente da Comissão de Licitação 

40 Este documento pode ser verificado no endereço eletrbnico 
blEprnmew m.gov Pr/autentiadade html, pelo código 05302021052400205 

Documento assmado digitalmente conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001, IRE 
que inststui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP.Bras/1 
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AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO ELETRONICO — SRP 012/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 012/2021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de registro de preço, do tipo menor preço por lote e 
apuração por item, que tem por objeto contratação de empresa para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
projetos pedagógicos com ferramentas tecnológicas para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 03 de junho de 2021, ás 08:30 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
httpsWwww.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se

'disponíveis 
na página web do Portal de Compras Públicas — endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 20 de maio de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor; Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: c22e1cc3ff0cfcb0f13b9a980a6bee7b07be76ad 
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O DEBATE DO MARANHÃO I SÃO Luís, 25 DE MAIO DE 2021 1 TERÇA - FEIRA 

O Debate 
SWE:5 , 

do Maranhão 

lornallodebate.com.br 

Convênio permite acesso gratuito da Fazenda i
Nacional a informações de cartórios M, 

Convem firmado entre a Cor 
re,gedorla Geral da Justiça do Ma-
ranhão (CGJ-MA), a Procuradoria 
da Fazenda Naciona I do Maranhão 
e a Associação dos Titulares de 
Cartórios do Maranhão (AT -MA) 
possibilitara a consulta, acesso a 
Informações e solicitação de cer-
tidões e documentos eletrônicos, 
de forma gratuita, por meio da 
Centrai única dos Cartórios e da 
Centralde Inforrnaçries cio Registro 
de Imóveis do Maranhão. 

As informaçúcsedocumentos 
disponibillzados pelo convênio 
poderão ser acessados pelos pro-
curadores da Fazenda Nacionalem 

ambrentevirtualpelaintemet,com 
uso de certficação digital, após o 
cadastro no site da Central Única 
dos Cartõrios; 

https://mvw.atcma.com,bra 
elou https://cartoriosmaranhao. 
com.brí 

A Associação dos Titulares de 
Cartórios ficará responsável pelas 
pra/falências necessárias ao con-
troledo acesso, regrasoperadonals 
e disponibilização dos dados a 
serem fornecidos aos ongãos par-
ticipantes, e por disponibilizar o 
acesso e uso do sistema de forma 
gratulta,conforme responsabilida-
des assumidas pelo convênio. 

ESTADO DO MARANHÃO li, MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
CNPJ: 06.232.615/0001-20 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - 06/2021 - CPL - 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PORTARIA 013/2021 
de 1 8 de janeiro de 2021, comunica que realizará ás 1(X00 horas, 
do dia 08 de junho de 2021, na sala da Comissão Permanente 
cie Licitação, situada na Sede da Prefeitura Municipal na Av. 
Cal Francisco Moreira, N° 45 - Centro - Santa Quitéria do Ma 
ranha° -Ma, PREGÃO PRESENCIAL- 006-2021- CPL tipo menor 
para a contratação de empresa para a prestação de Serviços 
TécnIcos Profissionais Especializados de Engenharia Consul-
tiva paro o Gerenctamento Geral Supervisão, Coordenação e 
Fiscalização de estudos técnicos, projetos e obras da Prefeitura 
Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, a serem licitadas. A 
ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei 
Federal n°10.520/2002 e subsidiariamente no que couber a Lei 
n,  8.666/93 e demais legislação pertinente., O Edital, está à 
dispopc.to dos interessados no endereço supra. de 2° a 6° feira, 
no horário das 0800 ás12;00 horas, onde também poderão ser 
obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 1 resma de 
papel A4.24 de maio de 2021- Pregoeiro, Amaury Pablo Costa 
dos Santos. 

AVISO DE LICITAÇAO. PREGÃO PRESENCIAL- 07/2021 - CPL -1 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -PORTARIA 013/2021. 

dei8 de janeiro de 2021, comunica que realizará às 14:00 horas, 

do dia 08 de maio de 2021, na sala da Comissão Permanente 

de Licitação, situada na Sede da Prefeitura Municipal na Av. Cal 

Francisco Moreira, N.45 -Centro-Santa Quitéria do Maranhão 

-Ma, PREGÃO PRESENCIAL- 007/2021- CPL tipo menor para a 

contratação de empresa para execução dos serviços de instala-

ri:atenção e fornecimento de Internet para atendimento 

cretarias da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão/MA. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas 

disposições da Lei Federal n°10.520/2002 e subsidiariamente no 

que couber a Lei n°8.666/93 ademais legislação pertinente., O 

Edital, está à disposição dos interessados no endereço supra, de 

2.a 6. feira, no horário das 08:00 ás12:00 horas, onde também 

poderão ser obtídos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 

I resma de papel A4.24 de maio de 2021- Pregoefro, Amaury 

Pablo Costa dos Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 

MARANHÃO 

ATO PREGÃO ELETRONICO ERRATA - SRP 012/2021. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria 

do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, que 

o certame PREGÃO ELETRONICO - SRP 012/202 publi-

cado dia 24 de maio de 2021 Na Seção 03 DOU pag 96, 

onde se LÊ, 03 DE JUNHO DE 2021; LÊ-SE 08 DE JUNHO 

DE 2021. Permanecendo todas as outras Informações. O 

edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 

web do Portal cie Compras Públicas -endereço https:// 

www,portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (" 98) 

3194-7701, das 08r00 as 12:00hs. 

##DAT SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA, 24 de maio 

de 2021 Pregoeiro, Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Process 
Folha: 

Geral 5 

a e 
ao Luis r 

ição esp 

A volta deverá ocorrer de maneira gradativa conforme decreto municipal, e, segundo a organização, terá novo formato. 

A edição especial da Fel-
rinha São Luis da Prefeitura, 
realizada no último domingo 
(23) em formato de live no 
Parque do Bom Menino, foi 
considerada um sucesso pelos 
organizadores, expositores e 
aprovada pelos internautas. 
O evento, promovido pela Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura, Pesca e Abastecimento 
(Semapa), foi transmitido ao 
vivo pela rede da Feirinha 

feirinha.saoluis) e TV Cidade - 
Rede Record. 

"A live que marcou a 

edição especial da Felrinha, 
promovida pela Prefeitura 
foi um sucesso! Quero pa-
rabenizar toda a equipe da 
Sernapa e os empreende-
dores da Feirinha São Luís 
que estão passando mo-
mentos difíceis, jà há tres 
meses sem trabalhar; por 
isso tomamos a iniciativa 
de colaborar com doações 
de cestas ba.sicas e vendas 
de produtos de forma vir-

tual durante a Live. Essa 
iniciativa foi aprovada peio 
prefeito Eduardo Braide, a 

quem agradecemos de ma-
neira especial pelo empenho 
e a todos que participaram 
realizando doações e adqui-
rindo os produtos", disse Li-
viomar Macatrão, secretário 
da Semapa. 

Além da apresentação 
do Trio Akácia e Guilherme 
Jr, durante a transmissão da 
Live os telespectadores po-
diam realizar compras de 
vários produtos que foram 
apresentados pelos feirantes 
e também fazer as doações. 
Toda arrecadação será rever-

tida em cestas bákas acertas 
verdes que serão doadas aos 
feirantes que participam da 
Feirinha São Luis. Quem ainda 
quiser doar, podera fazer até o 
cfia 30 de junho, por meio de 
transferência bancária 

- Cesta básica (R$ 56,001 
-- por meio de PIX (Celular): 
9884035037; 

- Cesta verde (R$ 80,00,G 
- por meio de transferència 
bancária (Ag: 1168-1 e C/C: 
26.750-3 (Cooperativa de Tra 
bulbo e Serviços em Agricultu-
ra Familiar). 

o 
(sim, poeta e compositor Francisco Naiva, do Boi de Axixá, é 

o próximo homenageado pelo projeto "Amo, Poeta e Cantador" 
Nesta segunda-feira, dia 

24,a equipe do projeto "Amo, 
Poeta e Cantador"desembar-
ca na cidade de Axixá, a apro-
ximadamente cem quilóme-
tros da capital maranhense, 
para Iniciar a confecção do 
seu segundo grande 'Mural 
da Memória; de um total de 
10 que o projeto fará neste 
ano de 2021..A homenagem, 
dessa vez, é ao músico, poeta 
e compositor Francisco Nai-
va, fundador do Bumba meu 
Boi de Axixá, o mais antigo 
boi de sotaque de Orquestra 
da Região do Pvlunim. 

Personalidade reconheci-
da no meio artistica e cultu-
ral do estado do Maranhão, 
FranCisco Naiva partiu em 
2013, aos 81 anos, mas 
xou um grande legado - 
afirma sua filha Leila Naiva, 
que atualmente contunda 
o Bumba meu Boi de Axixá, 
mantendo vivas as tradições 

e também a 'mesma paixão', 
assegura, que o pai tinha 
pela brincadeira 

"Sem amor e dedicação 
não dá pra fazer bem feito. 
A batida única do sotaque 
de Orquestra do Roi de Axixá 
está na minha alma. E, assim 
como o meu pai, Francisco 
Naiva, tenho me esforçado 

para que o Boi de Axixá não 
perca a sua essência. Quero 
manter vivo o nome e o le-
gado dele", fala Leila Naiva, 
que, atualmente, também é 
secretária de Cultura e Turis-
mo do município de Axixá. 

O 'Mural da Memória' em 
homenagem ao mestre Fran-
cisco Naiva sena confecciona-

do entre os dias 24 e 27 de 
maio, no muro da sede do 
Bomba Boi de Axixá, às mar-
gens da MA 402, no sentido 
de quem segue para a repto 
dos Lençóis Maranhenses e 
para Rota das Emoções, que 
leva a Barreirinhas, Tutôla, 
Fortaleza, e outras cidades 
turísticas do nordeste bra-
sileiro. 

O primeiro mural graf-
fitado este ano pelo artista 
Gil Lemos, nesta nova etapa 
do projeto "Amo, Poeta e 
Cantador; foi no Centro de 
Saúde do bairro da Liberda-
de, entre os dias 19 e 23 de 
abril. O homenageado foi o 
mestre Leonardo, fundador 
do Boi da Liberdade, de so-
taque de Zabumba. Além de 
São Luis e Axixá, serão cons-
truídos 'Murais da Memória' 
em Cururupu, Barreirinhas, 
Guimarães, Viana e São José 
de Ribamar. 


