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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 32/2021-SRP 

PROC. ADMINISTRATIVO 55 146/2021, ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei n° 10_520/02, Decreto Federal n2 10,024/2019, Decreto 
Municipal 110 45/2020, Lei n5 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n5 8.538/15 e alterações 
e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
OBJETO; Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de empresa para 
Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão, VINCULADOS A EMENDA 
PARLAMENTAR, para dar suporte na Central de Ambulância, conforme especificações 
descritas no Anexo I, deste Edital pelo Municlpio de Santa Helena/MA. ORGÃO 
SOLICITANTE; Secretaria de eiddeo LOCAL/SITE: https://www,bbrrinetlIcitacoescom.bri. 
DATA; 09/08/2021.. HORÁRIO: 09h00rn1n. (nove horas), EDITAL; O Edital está 
disponibilizada, na integraa.po.endereço eletrônico] https://www_bbmnetlicItacoes_corn.br/ 
e httryr//site.tce,ma_gov.br/Indgx_p4sp/mural-de-Itcitacoes.2. Informações adicionais pelo 
Fone, (98) 985990298. e-pfrad: Íreita.pnãsh2017@outloair,cone, e também poderão ser 
consultado e/ou obtidos na sair: da 'Comissão Permanente de Ilcitação-CPL, situado na 
Praça José Sarney, 178,. Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h0Ornin (oito horas) 1..s 
121100min (doze horas); 

Santa Helena - MA, 26 de julho de 2021. 
GENIVAL SOARES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 19/2021 - SRP 

O Pregoeiro Oficiai da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria 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.2 10,024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n. 2 8,666/93 e suas alterações posteriores licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço por lote apuração global, que tem por objeto Contratação 
de empresa para prestação de serviços para reeltzação de estudo científico baseado no 
guia nacional de vigilância epideneológica para atendimento da Prefeitura da Prefeitura 
Municipal Santa Quitena do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 02 de agosto de 
2021, Is 10;00 horas (horeelo de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublIcas,com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, ria saia da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av Cel. hrancisca Moreira, re2 45, Centro, Santa Quitêda do Maranhão - Ma. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Publicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.cortebra Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereça e/ou pelo telefone (" 98) 3194.7701, das 0800 as 
12;00hs, 

Santa Quitéria do Maranhao,MA, 22 de julho de 2021. 
AMAURY PARLO COSTA DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 29/2021 - SRP 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do 
Maranhão, torna enlice, para conhecimento dos interessados que farã realizar, sob a 
égide da Lei n.5 10.520/02, Decreto n..0 10_024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.° 8,666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do 
tipo menor preço por lote apuração global que tem por objeto Contratação de empresa 
para prestação de serviços para realização de estudo cientifico baseado no guia nacional de 
vigilância epidernioldgica para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, 
o certame se realizará no dia 02 de agosto de 2021, ás 08:00 horas jhorário de Brasília), 
etravdS do uso de recursos da tecnologie da informação, site 
https://www.portaldeeompraspublicaScom,br, sendo presidida pela Pregoâra desta 
Prefeitura Municipal, na saia da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça 
Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Ptiblicas • endereço 
httper//www.portaidecomprespublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone t* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00lis, 

São Bernardo-MA, 24 de junho de 2021 
ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA 

PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES 

• Pregão Eletrônico n2 20/2021, Processo Administrativo:. 092/2021. Contrato: 
158/2021, Contratante! Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. 
Contratada: A A Z Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli 
- EPP. Objeto; Contratação de empresa para aquisição de cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho, andados muletas, para familias carentes portadoras de 
deficiência físicas com dificuldade de locomoção, para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência Social de São Pedro dos Crentes e MA. Vigência: a 
partir do dia 09/07/2021 ate o dia 31/12/2021, Valor global de Ré 10.765,70 
(dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos). 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

• 
Pregão Eletrônico n° 20/2021. Processo Administrativo: 092/2021. Contrato: 
159/2021. Contratante; Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. 
Contratada: Francilene Ramalho dos Santos - ME. Objeto: Contratação de 
empresa para aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andador, 
muletas, para famílias carentes portadoras de deficiência físicas com dificuldade 
de locomoção, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de São 
Pedro dos Crentes - MA. Vigênciai. a partir do dia 09/07/2021 até o dia 
31/12/2021. Valor global de RS 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais). 

Pregão Eletrônico n° 20/2021. Processo Administrativo; 092/2021. Contrato: 
160/2021. Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA. 
Contratada: Hand Shop Suprimebtos Médicos e Terapêuticos LIDA - EPP. 
Objeto: Contratação de empresa Para aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras 
de banho, andador, muletas, para famílias carentes portadoras de deficiência 
físicas com dificuldade de locomoçÃio, para atender a Secretaria Municipal de 
Assistência Social de São Pedro dos Crentes - MA. Vigêncial a partir do dia 
09/07/2021 até o dia 31/12/2021. Valor global de R$ 1,908,00 (um mil, 
novecentos e oito reais). 

Pregão Eletrônico a 19/2021. Processo Administrativo: 084/2021. Contrato: 162/2021. 
Contratante; Prefeitura Municlpel Sár) Pecio elos Crentes - MA. Contratada: P G Aguiar 
Vieira - DEMAIS, Objeto;Contratação de emprese para aquisição de 01 (Um) veiculo modelo 
pick up Ipicape) cabine dupla, zero quilômetro, com recursos do índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Familia e do Cadastro único - IGD PBF, destinado ao 
atendimento das famílias cadastradas no programa federal - Bolsa Família, em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Vigência; a partit do dia 
151/07/2021 até o dia 31/12/2021. Valor global de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais). 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
hino i/www ,n.gov brieutenc,dade.Nml. pelo códtgo 05302U21072700218 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOFMMÁ 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Espécie; Contrato re2 001/PE/007/2021. PROCADM. N' 037/2021 PARTES: UNICIRIO DE 
SA0 ROBERTO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO 
ROBERTO E A EMPRESA S R N EMPREENDIMENTOS CREU (CNPJ no: 36.664.686/0001-62). 
(OBJETO; fornecimento de utensílios e materiais de higiene e limpeza), destinada a atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais setores. BASE LEGAL; 

,Let toe 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável. VALOR: R$ 42,836,80 
(Quarenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: inielanse-O na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, 
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 04.122.0384.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE 
ADMINISTRAÇÃO, 3.3.90.30 - Material de Consumo: SIGNATÁRIOS; Sr. Pedro Hennique' 
Trabulsi Martins, Seoretário Municipal de Finanças, pelo Contratante e o Sr. STALLYN 
RAFAEL NAZARET MARQUES, CPF n° 058.712.483-06, pela contratada. ARQUIVAMENTO:. 
Arquivado por meio próprios na Prefeitura Munigpel, 

Espécie; Contrato n° 002/PE/007/2021. PROC.ADM. le• 037/2021.PARTES: O MUNICIPIO DE 
SÃO ROBERTO.MA, ATRAVÉS DA SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO ROBERTO 
E A EMPRESA S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 36.664.686/0001-62), ¡OBJETO. 
fornecimento de utensílios e materiais de higiene e limpeza), destinada a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educaeao. BASE LEGAL; Lei nu 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e demais legislação aplicável. VALOR; R$ 41977,20 (Quarenta e três mil 
novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos).. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 12.361.0383.2018 • MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
ENSINO 3,3.90.30 - Material de Consumo f SIGNATÁRIOS: Sra. Ensángela Lopes de Castro 
Secretãria Municipal de educação, pelo Contratante e o Sr, STALLYN RAFAEL NAZARET 
MARQUES, CPF n° 058,712 483-06, pela contratada. ARQUiVAMENTO; Arquivado por meio 
próprias na Prefeitura Municipal, 

especle;.Contrato 003/PE/007/2021. PROC,ADM, N° 037/2021 PARTES::0 MUNI011310 DE 
SÃO ROBERTO-MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL OE SACIDE DF SÃO ROBERTO E A 
EMPRESA 5 R N EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ ne:. 36,664_686/0001-62). (OBJETO; 
fornecimento de utensílios e materiais de higiene e limpeza), destinada a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Salde. BASE LEGAL; Lee n2 8.666, de 21 de junho 
de 19,93 e demais legislação aplicável. VALOR; R$ 38.922,15 (Trinta e oito mil novecentos 
e vinte e dois reais e quinze centavos), VIGÊNCIA DO CONTRATO; iniclareseeá na data de 
RAM assinatura e terà vigência de 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA! 
10.301.0555.2055 - MANUTENÇÃOÉ FUNCIOAMENTO DAS KOVIDADES DO FMS 5.3.90_30 .• 

Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Sra. Jevcianne Ferreira dos Santos, Secretária 
Municipal de Saude, pelo Contratante e o Sr, STALLYN RAFAEL NAZARET MARQUES, CPF 
058.712.483-06, pela contratada. ARQUIVAMENTO! Arquivado por .enelo próprios na 

,Prefeitura Municipal. 

Espécie: Contrato n0 004/PE/007/2021. PROC,ADM. N' 037/2021.PARTES1 O MUNICÍPIO DE 
SÃO ROBERTO-MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO 
ROBERTO E A EMPRESA S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI iCNP1 nke 36_664.686/0001-62(. 
(OBJETO; fornecimento de utensílios e materiais de higiene e limpeza), destinada a atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social BASE LEGAL: Lei n2 8.666, de 
21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, VALOR. R$ 27,372,40 (Vinte e sete mil 
trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), VIGÊNCIA DO CONTRATO: iniciar-se-
á na data de sua assinatura e terà vigência de 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 
08.244,0384.2081 - MANUTENÇÃO E FUNCIOAMENTO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3 90.30 - Material de Consumo; 
SIGNATÃRIDS: Sra. Silvia Fernanda Araújo Maciel, Secretária Municipal de Assistência Social, 
pelo Contratante e o Sr. STALLYN RAFAEL NAZARET MARQUES, CPF n° 058.712,483-06, pela 
contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal, 

Espécie: Contrato n2 005/PE/006/2021. PROC.ADM: N° 036P021,PARTES: O MUNICTP10 DE 
SÃO ROBERTO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL iDE eACIDE DE SÃO ROBERTO E A 
EMPRESA C DE CARVALHO COMERCIAL TIDA (CNPJ no 28,492.207/0001-40). OBJETO: 
fornecimento de medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar 
(médico hospitalar, laboratório e outros), destinada a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL: Lei n2 8,666, de 21 de junho de 1993 e demais 
legislação aplicável. VALOR: R$ 8.868,50 (Oito Mil oitocentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO:iniciar-Se-á na data de sua assinatura e terá 
vigência de 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 10.3010355.2049-MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BÃSICA 3,3.0030 - Material de Consumo; 
SIGNATÁRIOS: Sra. Jeycianne Ferreira dos Santos, Secretária Municipall de Saúde, peio 
Contratante e a Sra. Cada de Carvalho, CHF n' 629.260.803-44, pela contratada. 
ARQUIVAMENTO: Arquivada por meio próprios na Prefeitura Municipal 

Espécie: Contrato n0 006/PE/006/2021. PROC.ADM. N 036/2021.PARTES; O MUNiiCiPIO DE 
SÃO ROBERTO-MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAIDDE DE SÃO ROBERTO E A 
EMPRESA C DE CARVALHO COMERCIAL TIDA (CNPJ n2 28,492,207/0001-40). OBJETO). 
fornecimento de medicamentos de usa comum e material de consumo para uso hospitalar 
(médico hospitalar, laboratõrio e outros), destinada a atender as necessidades da 

,Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAI,: Lei nu 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
legislação aplicável VALOR; R$ 34.919,20 (Trinta e quatro mil novecentos e dezenove reale 
e vinte centavos), VIGÊNCIA DO CONTRATO: iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 
vigência de 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10,3010355.2055 - 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS 3_3.90.30 - Material de 
Consumo; SIGNATÁRIOSeSra. Jeycianne Ferreira dos Santos, Secretária Municipal de Saúde, 
pelo Contratante e a Sra. Cada de Carvalho, CPF n° 629.260,803-44, pela contratada. 
ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal. 

Espécie: Contrato ri2 007/PE/006/2021. PROC,ADM. N 036/2021. PARTES; O MUNICÍPIO DE 
SÃO ROBERTO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROBERTO E A 
EMPRESA C DE CARVALHO COMERCIAL TTDA (CNPJ re5; 28.492.207/0001-40). OBJETO' 
fornecimento de medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar 
(médico hospitalar, laboratório e outros), destinada a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. BASE LEGAL; Lei n0 5.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
legislação aplicável VALOR: R$ 28.729,00 (Vinte e oito mil setecentos e vinte e nove reais), 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze( 
meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 10.301_0355.2055 • MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES DO FMS .3,90,30 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS; Sra, Jeycianne 
Ferreira dos Santos, Secretária Municipal de Saúde, pelo Contratante e a Sra. Cada de 
Carvalho, CPF ni: 629.260.803-44, pela contratada. ARQUIVAMENTO; Arquivado por meio 
próprios na Prefeitura Municipal. 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 11/2021 - SRP 

A Prefeitura Municipal de São Roberto torna -pública aos interessados que, fará 
realizar Os 09:00hs (nove horas) do dia 12 (doze) de agosto de 2021, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n0 011/2021, sob o sistema de registro de preços, tendo por 
objeto a eventual contratação de Pessoa(s) juriclica(e) pra prestação dos serviços de 
locação de veículos leves/pesados destinados a atender ai, demandas operacionais desta 
administração publica, A presente licitaçáo será realizada de forma eletrônica através de 
site www.comprasnetgov.br. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal de São Roberto, situada na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, CEP, 
65.758-000, S7o Roberto (MA), de 20 a 6..) falira, em dias eteis, no horário das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h59, no sido oficial deste poder executivo - 

,www.saoroberto ma.gov.br, no site www.teema_gov.br, e no portal 
www.comprasnetgov,br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, 

Documento assklado cadorme Men° 2200-2 de 24/08/2001, ICP 
Que nstitui ,nfraestrutura de Chauts PCbhcas Bra.,eJra - ICP-8rasil Brm, 



O DEBATE DO MARANHÃO I Sio Luis, 27 DE IULHO DE 20211 TERÇA - FEIRA 

Em Foco 
Concessionária não é obrigada a ressarcir 
dano se não ficar comprovado nexo causal 
Urna concessionária não é obrigada a ressarcir se 

consumidora não comprovar que a causa da queima de uma 
lavadora de roupas foi uma oscilação na corrente de energia 
elétrica. Assim decidiu urna sentença proferida no 9. Juizado 
Especial Civel e das Relações de Consumo de São Luis, Na ação, 
que teve como parte demandada a Equatorial Maranhão, a 
requerente objetivava o recebimento de uma Indenização por 
danos materiais, além da reparação pelos danos morais que 
afirma ter sofrido, alegando que uma oscilação de energia 
ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2019 ocasionou a queima 
de sua maquina de lavar. 

No intuito de comprovar as alegações, a autora anexou 
ao processo uma ordem de serviço da assistência técnica 
contendo orçamerito e observação de que o problema 

ali o de corrente elétrica, datado de 25 de julho de 
deí do no aparelho teria sido em decorrncia de r 

201 Anexou, ainda, recibo de pagamento datado de 25 
de julho de 2019, protocolo de atendimento referente 
a informação sobre danos elétricos e tela de chat de 
atendimento, contendo a informação por parte da 
requerida de que o tipo de atendimento pretendido deve 
ser realizado através do telefone 116. A requerida, por sua 
vez, apresentou contestação, arguindo que a autora não 
formalizou administrativamente o pedido de reparação de 
danos elétricos, tendo apenas solicitado Informações sobre 
o assunto, sem que tenha retornado com a documentação 
necessarla para tal finalidade. 

"No caso em questão, a requerente ajuizou a ação sob o 
fundamento de que sofreu prejuízos e aborrecimentos em 
decorrência da alagada ausência de resposta á sua solicitação 
de ressarcimento de danos elétricos que teriam sido causados 
por culpa da requerida, acreditando assim que houve uma 
falha na prestação de serviço por parte desta última, o que 
evidencia o seu interesse de agir (...) Após minuciosa análise 
da documentação juntada aos autos e das informações 
prestadas pelas partes, visualiza-se que os pedidos da exordial 
não merecem ser deferidos (..,) Embora a autora afirme que 
sua máquina de lavar fora danificada em decorrência de uma 
oscilação de energia que teria ocorrido em fevereiro de 2019, 
não há no processo qualquer documento que permita à Justiça 
a ai ação da veracidade"; observa a sentença. 

COMUNICADO/REQUERIMENTO 

CERAMICA CIGANA LTDA, CNPJ 06 181.685/0001-04, torna 
público que REQUEREU da Secretaria De Estado Do Meio Am-
biente e Recursos Naturais - SEMA, a RENOVAÇÃO DA OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DA AGUA para fins industriais e de consumo 
humano, no endereço Lote 03, Gleba 02, Data Cigana, n' S/N, 
Povoado Cigana,Plo XII, Maranhão, sob as Coordenadas Geográ-
ficas 3'47'59,4"S e 45' 1243.7W, conforme dados constantes 
no processo n' 138138/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETROUICO—SRP 019/2021, 
O Pregoeiro Oficlar da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão,tornapúblico, para conhecimento dos 
Interessados que fará realizar,sob a égide da Lei n°10,520/02, Decreto 
n.o 10,024/19 e subsidlayiamente as disposições da Lei o.. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores„iicitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo menor preço poy- lote apuração global, que tem por objeto 
Contratação de empresa para prestação de serviços para realização 
de estudo cientifico baseado no guia nacional de vigilância epidemZo-
lógica para atendimento da Prefeitura da Prefeitura Municipal Santa 
Quitena do Maranhão/Mau certame se realizará no dia 02 de agosto de 
2021, as 1(1.00 horas (horário de Brasília), através douto de recursos da 
tecnologia da informação, sito https://www.portaldecompraspublicas. 
coimbr, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
ralada Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel, Frandsco 
Moreira, n"45, Centra.,5anta Quitèrla dó Maranhão-Ma O edital e seus 
anexos encontramt*dispolliveis na pagina web do Portal de Compras 
Psihlrcas - endereço httpg”www.portaldecompraspublicas.combr 
Encarecimentos adicionai no mesmo endereço elou pelo telefone 
1' 981 3194-7701, das 0800 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉ RIA DO MARANHÃO-MA, 22 de julho de 2021 
Ama ury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Mun1Cpat 
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MA iniciàrá estudos 
curso e Medicina e 
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ara impl.nt 
São Luis 

"Temos trabalhado juntos para expandir o acesso ao ensino superior de qualidade, público 
e gratuito com muitas obras em andamento nos campi da UEMA em todo o estado." 

Nesta segunda-feira (261,0 
governador Flávio Uno e o rei-
tor da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), Gustavo 
Costa, anunciaram o inicio dos 
estudos para implantação do 
curso de Medicina no campus 
da UEMA em São Luís. Além 
do novo curso, será iniciado 
um processo licitatório para 
construção do Centro de Con-
venções da UEMA, também na 
capital, 

"Estamos muito felizes 
porque esse é um sonho an-
tigo de toda uma geração de 
professores e alunos, Inicia-
remos o processo licitatório 
do Centro de Convenções 
da UEMA, Campus Paulo VI, 
em São Luís. Além deter um 
espaço para eventos acadé-
micos, será um lugar para 
encontros e manifestações 
culturais", garantiu o reitor 
Gustavo Costa. 

O reitor lembrou ainda 
que a pandemia do coronavi-

iço 
a à re 

O Governo do Estado 

leva, nesta terça-feira 

(27), às 9h, mais uma Ação 

Resgate para a região do 

Mercado Central. Durante 

a ação, serão ofertados à 

população em situação 

de rua atendimentos clí-

rus trouxe à tona o déficit de 
profissionais médicos no Ma-
ranhão."A criação do curso de 
Medicina em São Luis é uma 
medida muito importante e 
que muito contribuirã com 
a formação profissional e o 

aúcle 
ião 

nlcos, testes tépidos de 

HIV, srfilis, hepatite e Co-

vid-19, além da realização 

de curativos. 

Só em 202 i, mais de 

5.200 atendimentos jã fo-

ram realizados durante 13 

edições do programa, que 

acesso à saúde, assim como 
os novos cursos de Direito 
da UEMA nos municipios de 
Codó, Grajaú e São Bento"; 
disse o reitor. 

Durante o encontro, o go-
\reinador e o reitor destacaram 

também tem o obiefvo de 

oportunizar internação ás 

pessoas que desejam tratar 

do uso de álcool e outras 

drogas. O Ação Resgate é 

executado pelo Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool 

e Drogas (Caps AD Estadual) 

s g. .,5 
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que todos os investimentos 
feitos ao longo dos últimos 
anos permitiram que a UEMA, 
pela primeira vez em sua his-
tória, figurasse no ranking das 
melhores universidades da 
América Latina, 

em parceria com a Delega-

cia de Costumes. 

A ação conta com o su-

porte de uma equipe multi--

profissional, composta por 

farmacêutico, bioquímico, 

médico clinjco, enfermeiro 

e técnico de enfermagem, 


