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AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 6/2021 

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação designada, conforme portaria n2 018/2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO 
E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BOMBAS, PARA POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE 
PIRAPEMAS/MA, do tipo menor preço GLOBAL, estando à sessão pública para recebimento 
dos envelopes de documentação de habilitação e da proposta prevista para as 08h00min, 
do dia 30 setembro de 2021. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão Permanente 
Central de Licitação, localizada na Avenida Antonio Ribeiro, no 325 - Centro - Pirapemas - 
MA, no horário das 07h30min às 12h30min, em dias úteis. Qualquer informação adicional 

poderá ser obtida na seda da CPL no endereço e horário supracitado. 

TOMADA DE PREÇOS NO 7/2021 

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação designada, conforme portaria no 018/2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fana licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REMANESCENTE DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS) NO MUNICIP10 DE 
PIRAPEMAS -MA, do tipo menor preço GLOBAL, estando á sessão pública para recebimento 
dos envelopes de documentação de habilitação e da proposta prevista para as 14h0Omin, 
do dia 30 setembro de 2021. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão Permanente 
Central de Licitação, localizada na Avenida Antonio Ribeiro, no 325 - Centro - Pirapemas - 
MA, no horário das 07h30rnin às 12h30min, em dias úteis. Qualquer informação adicional 

poderá ser obtida na seda da CPL no endereço e horário supracitado. Pirapemas/MA, de 09 
de setembro de 2021. 

TOMADA DE PREÇOS Na 8/2021 

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação designada, conforme portaria ne 018/2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REMANESCENTE DE OBRA (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO PA NOVA VIDA) NO 
MUNICIPIO DE PIRAPEMAS -MA, do tipo menor preço GLOBAL, estando à sessão pública 
para recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e da proposta prevista 
para as 08h00min, do dia 01 outubro de 2021. O Edital poderá ser adquirido junto a 
Comissão Permanente Central de Licitação, localizada na Avenida Antonio Ribeiro, ne 325 

Centro - Pirapemas - MA, no horário das 07h30min às 12h30min, em dias úteis. Qualquer 
informação adicional poderá ser obtida na seda da CPL no endereço e horário 
supracitado. 

TOMADA DE PREÇOS N2 9/2021 

A Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, por Intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação designada,monforme portaria no 018/2021, torna pública; para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REMANESCENTE DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
(25,80x38m) - SEDE) NO MUNICIPIO DE PIRAPEMAS -MA, do tipo menor preço GLOBAL, 
estando à sessão pública para recebimento dos envelopes de documentação de habilitação 
e da proposta prevista para as 141,00rnin, do dia 01 de outubro de 2021. O Edital poderá 
ser adquirido junto a Comissão. Permanente Central de Licitação, localizada na Avenida 
Antonio Ribeiro, ng 325 - Centro - Pirapemas - MA, no horário das 07h30mIn às 12h30min, 
em dias úteis.. Qualquer Informação adicional poderá ser obtida na seda da CPL no 
endereço e horário supracitado. 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 3/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 64/2021 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS - MA, torna público, para 

conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO para o OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUCIC( 10 DE PIRAPEMAS/MA, o qual será processado e 
julgado em conformidade com LEI N2 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, REGULAMENTO 
PELO DECRETO MUNICIPAL hl' 014/2017, DECRETO Na 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DECRETO FEDERAL 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 9.488/13, 
REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL W 015/2017, DA LEI COMPLEMENTAR N° 
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Ne 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO 
DECRETO te 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A 
LEI No 8.666, DE 21. DE JUNHO DE 1993 de acordo com as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. ATENÇÃO: Licitação diferenciada com 
Cota Exclusiva, Cota Reservada para participação de Microempresa (ME), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e Cota de Ampla Participação. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço 
Por Item, ABERTURA E AVAUAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 24/09/2021 a partir das 09h0Dmin. 
CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (direto no Site da BBMNET). INICIO DA 
SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 24/09/2021 a partir das 09h00rnin ap6s a 
avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). A sessão pública de julgamento será realizada 
no LOCAL: vvvew.bbmnetlicitacoes.correbr "Acesso Identificado no link - licitações públicas". 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos podem ser obtidas nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Pirapemas-Gerêncla da Comlssão Permanente de Ucitaçâo, situado na 
Avenida Antonio Ribeiro, no 325, Bairro Centro, Pirapemas/MA, das 07h0Omin às 
12h3Omin, nos dias úteis, ou ainda no site www.pirapemas.ma.gov.br; no site 
www.bbrnnetlicitacoes.com.br. Outras Informações pelo emad: 
cpl.pirapernas@hotrnall.com. Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 

Pirapemas - MA, 9 de setembro de 2021. 
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BRAGA. 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITEM DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP Ne 23/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitérla do Maranhão, Estado 
do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei no 10,520/02, Decreto n.o 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 preço, do tipo menor preço global, que tem por objeto contrafação de empresa para 
execução dos serviços de manutenção de iluminação pública com fornecimento de material 
para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do. Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 23 de setembro de 2021, as1.4:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, slte https://vvva,v.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e Seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone gf 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:000s. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 9 de setembro de 2021 
ANIAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

Pregoeiro 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
ratiarilaranardn.sokabdautentierdarre.htrtd, pelo código 11530202109130)235 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP N2 34/2021 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da lei ne 10.520/02, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
net 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do 
tipo menor preço global que tem por objeto contratação de empresa para execução do 
serviços de manutenção de iluminação pública com fornecimento de material para 
atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, o certame se realizara no dia 
23 de setembro de 2021, ás 11:00 horas (horário de Brasilia), através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pela Pregoeira 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 Públicas - 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone (u 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs. 

São Bernardo-MA, 9 de setembro de 21.121 
ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA. 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N2 0011/PE/006/2021. PROCADM. N° 036/2021. PARTES: O MUNICÍPIO DE SÃO 
ROBERTO-MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROBERTO E A EMPRESA 
MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ no: 05.061.273/0001-60). 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 na 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislação 
aplicável. VALOR: R$ 40.487,37 (Quarenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta 
e sete centavos), VIGÉNCIA DO CONTRATO: Iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 
vigência de 12 .(doze) meses: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0355.2055 - 
MANUTENÇÃO E FUNCIOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FM5/ 3.3,90.30 - Material de 
Consumo; SIGNATÁRIOS: Sra. leycianne Ferreira dos Santos, Secretária Municipal de Saúde, 
pelo Contratante e a Sr. David Maluf Saad, CPF nt: 224.577.983-53, pela contratada. 
ARQUIVAMENTO: Arquivado por melo próprios na Prefeitura Municipal. 

DESPACHO 

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de São Roberto - 
MA, com base nas informações constantes na adjudicação da Licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO no 003/2021, tendo como OBJETO: Eventual contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de locação, Manutenção e fornecimento 
de meteriais e .equipamentos de informática, de interesse desta administração, 
resolve: 

HOMOLOGAR os itens n" 09 e 11 do objeto acima Identificado à empresa: 
SOK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI (CNP! ne: 

05.592.219/0001-40). Valor homologado referente aos itens supracitados: R$: 11.367,00 
(onze mil trezentos e sessenta e sete reais). 

HOMOLOGAR o item o' 10 do objeto acima identificado à empresa: 
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ no: 26.668.902/0001-94). 

Valor homologado referente ao item supracitado: R$: 9.600,0 (nove mil e seiscentos). 
Data da homologação: 02/1)9/2021. PEDRO HENRIQUE TRABUISI MARTINS - 

Secretário Municipal de Finanças. 

São Roberto (MA), 2 de Setembro de 2021. 
PEDRO HENRIQUE TRABULSI MARTINS. 

Secretário Municipal de Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU 

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 23/2021 

O Município de Turiaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos Interessados que a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico no. 
23/2021, Processo Administrativo na. 021/2021-SEMED, do tipo menor preço global, que 
tem como objeto a çontratação de empresa para prestação de serviços de consultoria 
pedagógica para implantação de escolas de referência cívica na Rede Municipal de Ensino 
de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 21/09/2021, as 0920 h, FICA ADIADA '`SINE DIE" 
motivada pela necessidade de revisão do Termo de Referência. -Tão logo, atendido, nova 
data será mamada e comunicada por meio de publicação na imprensa Oficial. Malotes 
esclarecimentos poderão ser obtidos na CPL, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, n° 143, 
Centro, Turiaçu, de segunde à sexta feira, no, horário das 08:00 às 12:00h ou pelo e-mail: 
cplturiacu.ma@gmailOom. - 

Turiaçu/MA, 10 de setembro de 2021. 
CAMILA HOLANDA CARNEIRO 

Presidente da CPL. 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TERMO ADITIVO N. 009/2021 ao Contrata n. 046/2015 que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL - Estado de Mato Grosso, e a 

empresa SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, devidamente já qualificadas 
no Contrato Originário. 

Processo: 006/2015. Licitação: RDC 001/2015, 

órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Água Boa Nin 
Objeto: O reajustamento do Contrato para manutenção do Equilíbrio Econômico 

Financeiro. 

Valor reajustado: R$ 405.977,95 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e setenta e sete 

reais e noventa e cinco,. centavos), referente ao equilíbrio econômico financeiro do 

Contrato, sendo o valor R$ 80.241,12 (oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais e 
doze centavos) correspondente a Planilha da 12° Medição, R$ 76.102,01 (setenta e seis 

mil, cento e dois reais e um centavo) correspondente a Planilha da 13° Medição, R$ 
80.326,70 (oitenta mil, treientOS e Vinte e seis 'reais 'e setenta egntavos) 
correspondente a Planilha da 141 Medição, R$ 63,941,32 (sessenta e três mil, 

novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) corresponde a Plenllha 15° 

edição e R$ 105.366,80 (cento e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta 
centavos) correspondente a Planilha da lei Medição. DATA: 02/09/2021. 

Pocurnento assinado digitalmenre conforme MP nd 2.200-2 de 24/08/2001, Le. 
que institui a rofraestreture de Chaves PâtrrItes Brasileira - 



°Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Estado da 
Saúde ($ES), lançou oficial-
mente, nesta sexta-feira (10), 
a campanha Setembro Ama-
relo, que visa a prevenção ao 
suicídio, prática geralmente 
associada à depressão. 

Este ano, o tema da cam-
panha é "Liberte-se, ame-se. 
Cuide da sua saúde menta"; 
e o pública-alvo é a popula-
ção maranhense, com foco 
especial aos profissionais de 
saúde, bem como aos usuários 
dos serviços de saúde mental, 
suas famílias e toda a rede de 
suporte. 

O superintendente de 
Atenção Primária da 5E5, 
Márcio Menezes, ressalta a ortância do cuidado com 

úde mental. "Mais uma mier  
da úde tem voltado as suas 

Secretaria de Estado 

O DEBATE DO MARANHÃO 1 SÃO Luts, 12 E 13 na SETEMBRO DE 202110°,4mo E SEGUNDA - FEIRA 

Governo lança campanha Setembro Amarelo 
e destaca os cuidados com a saúde mental Conselhos Temáticos da REMA conhecem projeto EoSolar 

financiado pela Equatorial Energia e executado ';ela FMA 
atenções para a saúde mental, 
desta vez, após a fase crítica da 
pandemia. Pois sabemos que, 
durante o período pandêmico, 
tivemos um aumento muito 
grande nos problemas de saú-
de mental, como ansiedade, 
síndrome do pânico e depres-
são", afirma o superintendente 
Márcio Menezes. 

A abertura da campanha 
acontece na data alusiva à 
Prevenção ao Suicídio, 10 de 
setembro. "Estamos desta-
cando a importância da saúde 
integral, da qualidade de vida 
do indivíduo e da valorização 
da vida, através de uma pro-
posta de estabelecimento de 
práticas e hábitos saudáveis, 
focando na saúde emocional 
e na saúde mental da popula-
ção", explica a coordenadora 
do Departamento de Saúde 
Mental da SES, Isabelle Régo. 

PREFEITURA

/ 

 MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 023/2021. 
°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 ne 10.520/02, Decreto me 10,024/19 e subsi-
diariamente as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo 
menor preço, que tem por objeto contratação de empresa para execução dos 
serviços de manutenção de iluminação pública com fornecimento de material 
para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se realizara no dià 23 de setembro de 2021, ás 14:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da Informaçào, sito https:// 
vvienseportaldecompraspublicas.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 pagina web do Portal de 
Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com. 
len Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefonei' 981 
3194-7701, das 08:00 as 1200M. 

SANTA (METERIA DO MARANHÃO-MA, 09 de setembro de 2021.
Amaury %Mo Costa dos Santos.Pregoeiro municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 0021/2021. 
O Pregoeira Ofieial da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, 

lado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados que 

realizar, sob a égide da Lei n.°10.520/02, Decreto me 10.024/19 e subsi-
riamente as disposições da Lei n.° 8.056/93 estias alterações posteriores, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor global, que tempos 

objeto contratação de empresa para execução do serviços de manutenção 
de iluminação pública com fornecimento de material para atendimento da 
Prefeitura Municipal de Magalhaes/MA, o.certame se realizará sadia 23 de 
setembro de 2021, ás 09:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, sito htlevs://wwieportaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, 
Magalhães de Almeida - Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na pagina web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www.por-
taidecompraspublicas.cormbr.Esclarecirnerstos adicionais no mesmo enclereçõ 
efou peio telefonei' 981 3483-1122, das 08:00 ás 12:00hs.09 de setembro de 

2021 Franciel Pessoa da Silva.Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 034/2021. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado 

do Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, sob a égide da Lei 10.520/02, Decreto ri.° 10.024/390 
subsidiariamente as disposições da Lei n98.666/93 e suas alterações pos, 
tenores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
que tem por objeto contratação de empresa para execução do serviços de 
manutenção de iluminação pública com fornecimento de material para 
atendimento da Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA, o certame se 
realizará no dia 23 de setembro de 2021,4s 110) horas (hordrio de Brasília), 
através do uso de recursos da techologia da informação, site https://www. 
portalclecompraspublicas.corn,br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Mu nicipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,situada 
na Pça Bernardo Coelho de Al meida, Centro, São Bernardo-MA.0 edital e 
seus anexos encontram-ao disponíveis na pagina web do Portal de Com-
pras Públicas-endereço https://wwwportaldecompraspublIcascoMbr. 
Esdarecinientos adidonais no mesmo endereço e/du pelo tdefone 981 
3477- 1892,-das 08:00 as 12:00hs. São Bernardo-MA; 09 de setembro de 
2021. Eliza dos Santos Araujo lima. Pregoeira Municipal. 

Atlas Eólico e Solar do Estado do Maranhão 
foi o ponto chave da reunião. 

O presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves c os 
ConselhosTemáticos de Micro 
e Pequenas Empresas (COM-
PEM), de Política Industrial e 
DesenvolvimentoTecnológico 
(COPIN) e de Infraestrutura 
(CTINFRA) da Federação das 
Indústrias do Estado do Ma-
ranhão (FIEMA), promoveram 
na manhã da última quinta 
(9/9), no Salão de Eventos da 
Casa da Indústria uma reunião 
extraordinária para apresen-
tação do Projeto de Pesquisa 
& Desenvolvimento EoSolar, 
financiado pela Equatorial 
Energia, Gera Maranhão e 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL), sendo 
executado pela Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), 
o projeto visa ao mapeamento 
e à avaliação do potencial para 
produção de energia eólica e 
solar do estado em diferentes 
escalas temporais e espaciais. 

O projeto foi apresenta-
do pelo diretor de relações 
institucionais da Equatorial 
Maranhão, José Jorge Leite 

DV 

Soares e pelo engenheiro 
responsável pelo projeto da 
Equatorial, Lucas Pinheiro 
que destacou o período de 
vigência de implantação de 30 
meses e investimento de mais 
de 6 milhões de reais. 

"O projeto EoSolar é de 
grande relevancia porque 
contribuirá para atrair grandes 
investimentos para o Mara-

nhão, além de reunir dados e 
informações inovadoras para 
a comunidade científica que 
estuda energias renováveis. 
O EoSolar propõe avanços 
inéditos, no Brasil, ao propor 
a análise e modelagem dos 
processos termodinâmicos, 
micrometaorológicos e aero-
dinâmicos locais permitindo 
a incorporação de aspectos 

até então negligenciados e 
que têm sido reconhecidos 

, como importantes para uma 
diminuição de incertezas e 
riscos inerentes a empreendi-
mentos de geração de energia 
elétrica. E por isso tem o aval 
da ANEEL", destacou o diretor 
de relações institucionais da 
Equatorial Maranhão, José 
Jorge Leite Soares: 

Mais 47 escolas comunitárias da Grande Ilha são beneficiadas 
com Termo de Cooperação com o Governo do MÁ 

Em continuidade às ações 
da política educacional no 
âmbito do Programa Escola 
Digna, o Governo do Mara-
nhão, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seduc), realizou, na última 
quinta-feira (9),. mais uma 

etapa de assinatura do Termo 
de Cooperação entre o poder 
público estadual e 47 escolas 
comunitárias da Grande Ilha. 
A medida possibilitará ao 
Estado assumir o pagamento 
das contas de água e energia 
destas instituições, além de 
outras parcerias de melhorias 

para essas organizações da 
sociedade civil, em regime de 
colaboração. 

Durante a solenidade de 
assinatura do Termo de Co-
operação, que ocorreu na 
Quadra Poliesportiva recém 
inaugurada do Centro de En-
sino Rio Grande do Norte- no 
bairro do Radional, o secre-
tario de Estado da Educação, 
Felipe Camarão, relembrou 
que este ato dá continuidade 
ainda às ações realizadas pelo 
Governo do Maranhão, na área 

educacional, em comemora-
ção aos 409 anos de São Luis. 
Camarão relembrou ainda as 
oito obras entregues durante 
a semana comemorativa. 

"E os presentes para o ani-
versário de São Luís conti-
nuam. Além das oito obras 
educacionais que foram entre-
gues durante os últimos três 
dias, hoje nós assinamos mais 
quarenta e sete convênios 
com escolas comunitárias, 
totalizando 77 instituições 
beneficiadas com o Programa 
Escola Digna. São instituições 
que agora terão suas contas 

de energia e água pagas pelo 
Governo do Estado. São ações 
como essa, ações concretas 
para essas escolas aqui da 
nossa capital, que não são de 
responsabilidade do Estado, 
que demonstram a sensibilida-
de do Governo do Maranhão 
e do governador Flávio Dino 
para corn a nossa capitaiadisse 
Felipe. 

Ainda na cerimônia, o ti-
tular da Seduc anunciou aos 
gestores e responsáveis das 
escolas a promoção de forma-
ções pedagógicas que serão 
ministradas pela equipe da 

Secretaria, como forma de 
qualificação e aperfeiçoamen-
to profissional. 

"As ações e melhorias do 
'Escola Digna'para essas esco-
las não param por aqui. Além 
das contas pagas, anunciei 
hoje mais presentes para essas 
instituições: formações peda-
gógicas para os professores e 
para a gestão dessas escolas 
comunitárias aqui de São Luís. 
Formações essas promovidas 
por meio do Pacto Estadual 
pela Aprendizagem. assim 
que o Governo do Estado faz 
a diferença por meio da edu-
cação", reafirmou o secretário. 

Coma assinatura doTermo 
de Cooperação, as escolas 
e associações de ensino co-
munitárias têm a garantia do 
pagamento mensal das contas 

de água e energia, por até 12 

meses. O que garante aos pre-
sidentes, gestores e respon-
sáveis por essas instituições 

reverter o valor anteriormente 
gasto com essas contas, para 
uso e desenvolvimento de 
outras atividades escolares. 
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Diário Oficial do Município F . 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão 

PORTARIA N° 294/2021 — GAB. MSQMA 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, SÃMIA COELHO MOREIRA CARVALHO, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santa Quitéria do Maranhão — MA e o Estatuto dos Servidores 
Públicos, 

RESOLVE: 

Art. 010 - CONCEDER a servidora ANA MARIA DE LIMA MACIEL, portadora do RG n° 033493552007-2 SESP-MA, inscrita no CPF 
n°272.513.813-20 e ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, Conforme Portaria n° 074/2020, desde 09/09/2020, LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, pelo PERIODO DE 15 (QUINZE DIAS), COM REMUNERAÇÃO, com data inicial em 17/08/2021 e final em 
01/09/2021, conforme Parecer n°311/2021 — PGM, declinado no Processo Administrativo n° 12076, de 17/08/2021. nos termos do art. 83, da 
Lei Municipal n° 45/93. 

Art. 020 - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 030 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Santa Quitéria do Maranhão — MA, 14 de setembro de 2021. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: c1398677d912c43d5d27727c54b2d43c58ifd1a2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 023/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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 preço, do tipo menor preço global, que tem por objeto 
Contratação de empresa para prestação de serviços para execução do serviços de manutenção de iluminação pública com fornecimento de 
material para atendimento da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA., o certame se realizará no dia 23 de setembro de 2021, 
ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 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, n° 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 
Compras Públicas — endereço https://www.portaldecompraspublicas.c,om.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço efou pelo telefone 
(* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 13 de setembro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 
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