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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 11/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NE 3008001/2021. TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021. 
OBJETO; contratação de empresa de engenharia especializada na execução de 

obras de recuperação de estradas vicinais no município de Poção de Pedras (MA),. 
HOMOLOGADA: PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 30.052.877/0001-22, no valor de R$ 
937,860,00 (novecentos e trinta e sete mil e oitocentos e sessenta reais). 

Poção de Pedras (MA), 12 de novembro de 2021. 
ALISON CAMPELO DA SILVA 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 11/2021... SRP 

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, atiraves do Secretário 
Municipal de Admmistração e por força do Decreto 002/2021, toma público para 
conhecimento dos interessados_ que fará realizar, sob a êgide da lei no 10,520/2002, do 
decreto rvil 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto no. 7,746, de OS de Junho de 
2012, do decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiarãmente, a lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade 
Pregão na sua forma Eletrffratca, do tipo registro de preço menor preço global Objeto 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de 
serviços do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE do Município de 
Presidente Juscelino / MA. A realização da sessão será no dia 03 de Dezembro de 2021 ÁS 
09h00 no endereço eletrônico: www.portaidecompraspublicas.com,br O Edital completo 
está dísponivel para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: 
www,portaldecompraspublIcas.contbr e 
https://presidentejuscelirp,m.a.gov_br/portal/portal-editaisMcitacao-local Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo emiall cialpl@hotmailcorn. 

Presidente Juscelino/MA. 19 de Novembro de 2021 
THAMIRIS CRISTINA SILVA RABELO 
Secretaria Municipal de Educação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 12/2021 - SRP 

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através do Secretario 
Municipal de Administração e por força do Decreto 002/2021, torna público para 
conhecimento dos Interessados, que fará realizar, sob a égide da lei no 10.520/2002, do 
decreto no 10,024, de 20 de setembro de 2019, do decreto no 7.746, de 05 de junho de 
2012, do decreto ri` 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei 
no 8,666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade 
Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo registro de preço menor preço global, Objeto: 
Contratação dg. empresa especializada na prestação de serviços de organização de feiras, 
congressos e exposições, para atendimento de premente necessidade do Poder Executivo 
do Munictpro de Presidente Juscelino / MA. A realização da sessão será no dia 03 de 
Dezembro de 2021 AS 14h00 no endereço eletrônico. 
www.portaldecompraspublicas,com.br. O Edital completo està disponível para consulta e 
retirada nos endereços eletrônicose www,portaidecompraspublicas.com,br e 
https://presidentejuscelino.rna.gov,br/porta7/portal-editals-licitacacelocol Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo emiall cpipj@liotmailcom. 

Presidente Iliscelino/MA, 22 de Novembro de 2021 
DANIEL NINA NUNES 

Secretaria Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇO N2 8/2021 

O MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, objetivando a Contração de Pessoa Jurídica para 
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Primeira Cruz - Estado do Maranhão, 
cura sessão de abertura foi realizada eco 04 de novembro de 2021. 'as 14ht00rnin (quatorze 
horas), no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada ia Praça Rua da Matriz, 
S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, ficando como vencedora a empresa MVDC 
EMPREENDIMENTOS LTDA pelo valor global ciff .R$ 1.897.816,72 (uni milhão, oitocentos e 
noventa e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), ficando 
classificada em segundo lugar a empresa CO5f-MAP CONSTRUÇÃO E SERVIÇSO FIRELls.com 
o valor global de R$ 1.906.379,10 ium milhão, novecentos e seis mil, trezentos e setenta 
e nove reais e dez centavos). Demais Informações sobre o presente procedimento podem 
serem phildús na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da 
114aUlz..S/N. Centro, de 22 a 6.2 feira, no horario das 08:00 ás 12:00 e também se encontra 
disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal; 
http://www,primeiracruz.ma.gov.b r/portal e no site do TCEMA 
https://www6.tce,ma.gov.br/sacop/muralsite/muraLzul, Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail,com. 

Primeira Cruz-MA, 19 de novembro de 2021, 
LUCAS ARTUR BEZERRA PINHEIRO 

PreSidarne da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP No 38/2021 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quiterlia do Maranhão, 
Estado do Maranhao, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
rearzarj sob a égide da Lei n.o 10.520/02, Decreto n.o 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 preço, do tipo menor preço por lote e apuração por 
Item que tem por objeto contrataçao de empresa para fornecimento de material 
esportivo para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quiteria do Maranhão/Ma, 
o certame se realizará no dia 02 de dezembro de 2021, às 15100 horas (horário de 
Brasilial através do usa de recur.sos 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, no 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexas eriSiantram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas - 
endereço htfps://www,portaidecompraspublicas,com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pele telefone (f 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:0055. 

Santa Quiteria do Maranhão-Ma, 4 de novembro de 
2021. 

AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP No 37/2021 

O Pregoeiro Oficiai da Prefeitura Municipal de Santa Quiténia do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna publico, para conhecimento dos interessados que fará reanzar, 
sob a égide da Lei n.o 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 por por item, apuração por itere 
que tem por objeto Registro de Preço para futura aquisição de ambulancla . para 
atendimento da Prefeitura Municipal Santa Oultérla do Maranhão/Ma, REC1111.5471: ENS; 
PROPOSTA NR, 13851,179000/1210-01. O certame se realizará no dia 02 de dezembro de 
2021, às 11.00 horas (horário de Brasília). através do uso de recursos da tecnologia da 
Informação, site https://www.portaldecompraspublIcascom,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 disponIvels na pagina web do Portal de Compras 
Pablicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com,br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 981 3194-7701, das 08100 as 
12;00hs, 

'Santa Quitérla do Maranhão-Ma, 17 de novembro de 2021, 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO 037/2021, OBJETO: eventual contratação de pessoa(s) jurTdica(s) para 
fornecimento de combustivel (óleo diesel 5500 e óleo diesel S10), de interesse desta 
administração publica, ADJUDICADA: J 13 SOARES E CIA LIDA (CNPJ No; 18,72.VI/9/0001-
44). ITEM 01- Desconto negociado a 1,05 .4 Valor Total Adjudicado; R$; 192,756,00. ITEM 
02 - Desconto negociado a 1,05 %, Valor Total Adjudicado; R$: 677,418,00, Valor Total 
Global Adjudicado; RS( 870,174,00. Data da adjudicação: 18111/2021. RAFAEL PIRES 
BORGES - Pregoeiro, 

São Roberto - MA, em 18 de Novembro de 2021. 
RAFAEL PIRES BORGES 

Pregoeiro 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO 027/2021, OBJETO: Eventual contratação de pessoa(s) juridicals) para o 
fornecimento de Computadores, Notebooks, equipamentos e materiais de informática, de 
Interesse desta Administração Pública. ADJUDICADA: 

5 & E INFORMATICA LTDA (CNPJ n°:03,655,629/0001-68) - ITEN2-20); 721, Valer 
Total para o Fornecedor; R$: 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI (CNPJ n5 07.190,275/0001-
45) - ITENS: 3; 5, 22; 35; 38; 47; 48; 53, Valor Total para o Fornecedor: R$: 51.222,80 
(cinquenta e um mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). 

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (CNPJ n°: 17.293.339/0001-.26) - ITENS; 1; 2; 4; 
5, 19; 23; 24; 25. 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 4,9; ,50; 
51, 52, 54; 55, Valor Total para o Fornecedor; RI: 227.593,40 (duzentos e Vinte e sete mil 
quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos). 

PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630 (CNPJ ME 24.109,432/0001-01) - 
ITEM: 40, Valor Total para o Fornecedor; REll..2.397,00 (dois mil trezentos e noventa e sete 

reais) 
R.N. BALTAZAR (CNPJ ri°, 26,6E8.902/0001-94) • lTENS: 7; 8; 9; 10, 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18. Valor Total para o Fornecedor: R$: 16,640,00 (dezesseis mil seiscentos 
e quarenta reais). 

Valor Total Global Adjudicado: R$: 302.578,20 (trezentos e dois Mil quinhentos 
e setenta e oito reais e vinte centavos). Data da adjudicação; 16/11/2021, RAFAEL PIRES 
BORGES. Pregoeiro. 

São Roberto - MA. 19 de Julho de 2021. 
RAFAEL PIRES BORGES 

Pregoeiro 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Salde da Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, 
vem comunicar aos interessados a seguinte errata do aviso de Homologação do Pregão 
Eletrônico n° 026/2021, publicada no Diário Oficfal da União na Edição 207 Sessão 3 era 
04/11/2021 ;Onde se ler; Pregão Eletrônico n° 008/2021, Leia-see. Pregão Eletrtrialco no 
028/2071. 

São Roberto MÁ, 16 de novembro de 2021. 
1EYCIANNE FERREIRA DOS SANTOS 

Secretaria Municipal de Saúde 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Prefeitura municipal de São Roberto-MA, tona público o extrato de Registro de 
preços para Eventual contratação de pessoa(s) juriclica(s) para execução dos serviços de 
Dedetização e Sanitização de ambientes, e Drenagem de Fossos Sépticas dos prédios e 
logradouros públicos municipais, de interesse desta administração pública. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS No 001/PE/010/2021. 

Assinatura da Ata SRP.: 16 de novembro de 2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da data de assinatura. Adjudicada e Homologada à empresaf RUTRA SILVA DA CUNHA 
SALES EIRELI (CNP.] N°.: 32.68L329/0001-51); Itens n° 01 e 02. Valor Total Registrado para o 
Fornecedor. 85 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). A ata com os preços e demais 
especificações encontra-se disponibilizada para consulta no Portai da Prefeitura Municipal de 
São Roberto: www.saoroberto.ma,gov.br RAFAEL PIRES BORGES Pregoeiro. 

São Roberto • MA, 16 de Novembro de 2021, 
RAFAEL PIRES BORGES 

Pregoeiro 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Preleitura municipal de São Roberto-MA, tona pub5co o extrato de Registro de 
preços para Eventual contratação de pessoa(x) Juridica(s) para a prestação dos serviços 
laboratoriais de diagnóstico e análises clinicas, destinados a atendera demanda dos usuários 
do SUS, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
001/PE/028/2021 Assinatura da Ata SRP 16 de novembro de 2021. Vigência 12 (doze) meses a 
contar da ata de assinatura. Adjudicada e Homologada à empresa; LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS SANTA LUZIA LTDA (CNPJ N°: 04.862.947/0001-62); Todos os itens. Valor Total 
Registrado para o Fornecedor; RS 263 305,20 (duzentos e sessenta e três Mil trezergoas e cinco 
reais e vinte centavos). 

A ate com os preços e demais especificações encontra-se disponiiailizada para 
consultava Portal da Prefeitura Municipal de São Robertfx www.saoroberto.rna.gov.tsf RAFAEL 
PIRES BORGES Pregoeiro, 

São Roberto - MÁ, 16 de Novembro de 2021, 
RAFAEL PIRES BORGES 

Pregoeiro 

Deturn•ento assinado âg,,,rnr,te conforme rue 2 200 2 de 24/r)8/20D1 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO No 39/2021 

iicita,pmsh2017@outlook,com, e também poderão ser consultado e/ou obtidos na sala da 
Comisão Permanente de Licitação-CPI, situado na Praça José Sarney, 178, Centro, Santa 
Helena/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

II
Santa Hetena • MA, 25 de riciérezZabro de 2021. 

GENIVAL SOARES 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP No 37/2021 

O Pre.goelro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitária do Maranhõo, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhertmento dos interessados que o Pregão 
Eletrônico., para aquisição de ornbulancia, PUBLICADO NO dia 22/11/2021 DOU CADERNO 
DE TERCEIROS PAGs 290. JORNAL EXTRA E JORNAL DEBATE, ONDE SE LÊ: se realizarã no dia 
02 de dezembro de 2021, ás 1100 horas LÊ-SE 08 de dezembro de 2021 ás 09:00 
Itis,thorádo de Brasilia), Permanecendo inalterad,o todo as outras informações, através do 

30 de recursos da tecnologia da Informação, Sito 
https://www.portaldecompraspublicas,corn,br, esclarecimentos adidonals no mesmo 
endereço ejou pelo telefone (° 98) 3194-770,1. dos 08:00 as 1200hs. 

#Santa Quiteria do Maranhão-MA, 23 de novembro de 2021 
AMAURY PAR.O COSTA DOS SANTOS. 

O Pregoeiro Oficiai da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna pábfico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.2 10S20/02, Decreto 0.2 10,024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei nu 8666/93 e suaZ alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por por item, apuração por Rem que tem por objeto 
aquisição de patrulha agrícola mecanizada para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, RECURSO; CE F7 CONTRATO DE REPASSE: 
881022/2018/MAPA/CAIXA O certame se realizara no dia 08 de dezembro de 2021, ás 
11100 horas (horário de Brasilia), através do uso de recursos da tecnologto da Informação, 
site https://www,portaldecompraspublicas,com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sola do Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Erancisco Moreira. n2 45, Centro, Santa Quitêna do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Por-tal de Compras. Públicas - endereço 
https!//www,portaldecompraspublicas.com,br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço eloti pelo telefone ( 0 98) 3194-7701, das 08i00 as 12:00hs, 

Santa Quitérla do MaranhacéMA, 23 de novembro de 2021 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 24/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Decreto Federal n° 10.024/2019 e 
subsidiariamente, Lei Federai n2 8 666/93 e alteracões posteriores, AVISA aos intereosados 
que o PREGÃO EtETRÔNICO Nu 24/2021, com abertura prevista pura o dia 29 de novembro 
de 2021 às 09:00. FICA ADIADO para o dia 02 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. 

São João dos Patos - MA, 24 de novembro de 2021. 
THUANV COSTA DE SÁ GOMES 

Secretãna Municipal de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 14/2021 

A Prefeitura Municipal de Tutõia/MA, torna público que realizará a licitação na 
modalidade abaIxo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal 0.2 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 
155/2016. TOMADA DE PREÇO le2 014/2021- PMT. Processo Administrativo: 152-10/2021-
15-PMT OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA ROSA 
DOS TOMÁS NO POVOADO SANTA ROSA DOS TOMAS NO MUNICIPIODE TUTOIA qiz14.DE 
ACORDO COM CONDIÇÕES, ESPECIF.ICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROJETO 
BÁSICO. DA SESSÃO: A abertura dos envelopes de proposta sera realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, as 1.4h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, 
localizado á, Rua Nazaré, N.° 61, Centro, Tutésia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da 
CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.° 113, Centro, Tutõia (MA). HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO: segunda à sexta-leira, de 8 ás 19 horas, onde poderá ser consultado 
gratuitamente ou em consonância com art. 31. § 52, da Lei e0 8,666/1993 será cobrado 
pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme o nijimero de páginas do 
F.dital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através de 
Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrónicosi• 
tittp://www.tce,ina.gov.howww.portaldecompraspublicas„com.br ou pelo e-mail 
ccicapmtutolaaigmaTicom , e informações podem ser obtidas pelo Telefone, (*98) .93457 
0412 

Tutdia/MA, 25 de novembro de 2021. 
LHIDIANE PEREIIRA VIEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N2 24/2021 

Secretaria ivitinicipal de Administração e Planejamento; CNPJ: 06,439.988/0001.76, 
conto órgão Gerenciador, Portaria N2 132/2021, Secretária tvlunicipall de Educação, 
como participante, CNPJ: 06.439.983/0001-76, T. V. L. CAVALCANTE EIRELI, CNP.R.
40,981.143/0001-46 corno detentora da ata. OBJETO; CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. BASE LEGAL: a Lei 8.666/93 e Lei 10,020/02 e alterações 
posteriores. A detentora registrou os itens nos seguintes valores: ITEM 2 no valor de 
R$ 6,80, ITEM 3 no valor de R$ 6,80•ITEM 5 no valor de RS 2,29 - ITEM 6 no valor de 
R$ 2(28.- ITEM 7 no valor de R$ 2,93 • ITEM 14 no valor de R$ 4,94 - ITEM 15 no valor 
de R5 5,50 - ITEM 16 no valor de R$ 5,50 - ITEM 17 no valor de R$ 5,86 • ITEM 18 
no valor de R$ 5,86 • ITEM 19 no valor de R$ 17,10 • ITEM 20 no valor de R$ 17,10 
- ITEM 21 no valor de R$ 12.45 - ITEM 22 no valor de R$ 12,45 - ITEM 24 no valor 
de RS 2,45 .--. ITEM 28 no valor de R$ 4,55 - ITEM 29 no valor de R$ 2,24 x ITEM 30 
no valor de R$ 2,24 • ITEM .32 no valor de R$ 2,26 E ITEM 34 rio valor de R$ 1,24 
.VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços entra em vigência a partir da data de sua 
assinatura, com vigência de 12 (doze) Ith.ses. VALOR GLOBAL: 95986,858,00. 
SIGNATÃRIOSe RAYLSON SAMOA SANTOS NUNES, Secretãrio Municipal de 
Administração e Planejamento e CLEICY MACHADO NUNES, Secretário Municipal de 
Educação. Cultura, Esporte e Lazer e - CONTRATANTE e T, V. L CAVALCANTE EIRELL 
CONTRATADA. 

Est, documenta pede ,er veáráda endere, ekrtre,nleo 
httoltwvo,,,g,v briaLlen,e,dade.html ,ele e ling G On02,121112600313 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 249/TP/004/2 

CONVÊNIO: MINISTERIO DO TURISMO/CEF/CONTRATO DE REPASSE NE 1005670-26/2013, 
TOMADA DE PREÇOS N 04.2019. PROÇÊSSO ADMINISTRATIVO N2 117.2020. PARTES; 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJI 06.438,988/0001-76, ROTHA 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 25.175,294/0001-13. OBJETO: Contrataçâo dç Empresa 
especializada na prestação de serviços de conclusão da urbanização da Avenida Luis de 
Almeida Couto e a Construção do Portai de entrada da cidade da Sede do Município de 
Viana/MA. BASE i EGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. VIGÊNCIk O presente Termo 
Aditivo entra em vigéncia a partir da data de sua assinatura, com vigência de até 03 (três) 
meses, 02 5$ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 02 35 00 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INERAESTRUTURA,.15 URBANISMO, 15 451 INFRA ESTRUTURA URBANO, 15 
451 0329 PLANEJAMENTO URBANO, 15 451 0323 1080 0000 LIRBANTLAÇÃO DA AV. LUÍS DE 
ALMEI:DA COUTO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, 44.90.51.00 
OBRAS E INSTALAÇÕES, 0,1,24 FONTES DE RECURSO, ORIGEM DE FONTE DE RECURSO 
OUTRAS TRANSFERENCIA5 DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO, 0.1.00 
FONTES DE RECURSOS, ORIGEM DE PONTE DE RECURSO, RECURSOS ORDINÁRIOS. 
RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE. SIGNATÁRIOS.. RA51.SON RAMON SANTOS NUNES, 
Secretário de Administração e Planejamento .CONTRATANTE e ROTHA ENGENHARIA LTDA. 
COPITJ1ATADA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2. 12/2021-SINFRAL 

A PM FEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FRE.IRE/MA; localizada no Ao, Wilson 
Branco, S/N, Centro, Vitoriou Freire, MA, CEP 65320-000, comunica aos interevados que 
decide 'realizar a abertura da sessão da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N2
12/2021, cujo objeto e a Contratação de empresa para execução de sertAços de engenharia 
visando a perfuração de três poços para abastecimento de água em localidades distintas 
do município de Vitorino Freire - MA, no dia 14/12/2021, às 09:00 horas, horário local O 
presente Edital estarã O disposição dos Interessados na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Vitoriou Freire - MA, situada O Av. Vsolson Branco, 5/N, Centro, 
Vitorino Freire - MA, de segunda a sexta (exceto feriados), no horário das 09:00hs às 
1200hs, onde poderá ser consultado ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como 
pela internei, !através do nosso endereço eleti °reco 
"https://vItorloofi eire.ma gov,br/transparenola/licitacoes", e-mail: 
fidtacãovitorinofreire@gmailcom ou cópia impressa, além de estar disponível no Sue do 
TnIbunai de Contas do Estado do Maranhão, no SACOP (mural de contratações), mediante 
a entrega de duas resmas de papel A4, não reembolsáveis, referentes aos custos da 
reprodução A flre.feltura Municipal De Vitoriou Freire MA, Obedecera a -lodos os 
Protocolos Sanitarios Estabelecidos pela Organização Mundial de Saitcle (OMS) e Demais 
órgãos Sanitário: no Momento da Sessão_ 

TOMADA DE PREÇOS NO. 13/2021 

A PRIEEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA, locafizada na Av. Wilson 
Branco, S/N, Centro, Vitorio° Freire, MA, CEP 65320-000, comunica aos intere.ssados que 
decide que realizar a abertura da sessão da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS No. 
013/202E, cujo objeto é a Contratação dg empresa especializada para os serviços de 
Engenhatia para realização de reforma e retatallzação de praças no Municiem de Vitorino 
Freire MA, no dia 14/12/2021, as 1400 horas, horário locai, O presente Edital estará à 
disposição dos Interessados na Comissão Permahente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Vitoriou Freire - MA, situada à Av Wilson Branco, S/N, Centro, Vitorio° Freire • MA. de 
segunda a sexta (exceto feriados), no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderá ser 
consultado ou obtido gratuitamente por melo digital, bem como pela Internet, através do 
nosso endereço eletrôpIco http://vitorinofreire.ma.gov,br/servico/transparerie8,i/1, na aba 
'acesso a infordiação"fiatos e publicações', e-mail: licitacaovItorloofreirepoziallcom ali 
cópia Impressa, mediante a entrega de duas resmas de papel A4, não reeirribolsáveis, 
referentes aos custos da reprodução, A Prefeitura Municipal De Vitorino Freire - MA, 
Obedecerá a Todos os Protocolos Sanitários Estabelecidos pela Organização Mundial de 
Saide (OMS) e remais órgãos Sanitários no Momento da Sessão, 

Vitorio° Freire jMA). 25 de Novembro de 2021 
LEONARDO CÉSAR MACHADO DE JESUS 

Presidente da CP1 
Substituto 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 58/2021 

A Prefeitura Municipal de Alto Garças •.MT através de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, torna Põblico aos Interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO • Tipo Menor Preço por Item, no dia 08 de dezembro de 2021, és 091130n4o 
(horário de Brasilia-DF), para O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUNS A SAUDE, para suprir ap 

necessidades das Unidades Básicas de Saúde PSF's I. II e 111 de Alto Garças- MT- REFERENTE 
A N2.. DA PROPOSTA! 15196.951000/1150-01 MINISTERIO DA SAUDE, de acordo corri o 
Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. INÍCIO DO 
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: Das 08h00min do dia 26/11/2021 às 
18h00min do dia 07/12/2021 (horário de Brasília), ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: Das 09h30m1n do dia 08/12/2021 (horário dg Brasifia), INICIO DA DISPUTA: 
Dia 08/12/2021 as 09545min (horãrio de Brasfila). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O 
edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site; (www.blaorg.br). 
Maiores Informações via e-mail 5ú1tacaoag2021-2024@oullook.COM, pelo sue 
httpsq/www,alitogarcas.mt.gov.br/Traosparenclo/Licitacoes-çxcontratos - ou no 
Departamento de Compras e Licitação • Rua Dom Aquino o' 346, Centro- Alto Garças /MT 
- telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das '13h00 às 18h00.Alto 

Garças- MT, 25 de novembro de 2021. 
MICHELE MORAES AMORIM SCHAFFER 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2021 - SRP 

O MUNICTI210 DE ARENÃPOLIS, Estado de Mato Grosso, atreves da Pregoeira 
Oficia). torna público aos interessados que fará realizar, no dia 09 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Os 09h0Omin (Horário Oficial de Mato Grosso), na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situada à Rua Presidente Dista e Silva n° 105/E, equino com a Rua Castelo 
Branco, Vila Nova, neste Municiplo de Arenápolis-MT, O PREGAO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DF. PRIIÇOS 057/2021, Menor Preço por item, com a finalidade de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE, CONFORME A EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 612 79/2021, PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS•MT, COM 
ESPECIFICAÇÕES DETALHADA NO ANEXO I DO EDITAL O editai completo esta disponivel no 
site Www-arenapolls,intgov-bc. Maiores informações na sede da Prefeiturei Municipal 
durante o horãrio normal de expediente das 07h0Omin às 13500min, ou atfaves do 
tellefone; (65) 3343-1105.. 

Arenãpoils-MT, 25 de Novembro de 202L 
REGINA LUOIA DE SOUZA 

Pregoeira 

ansprnentnNsierado dgiitairnerte enpfareme Mr, xli 2.200 2 de 24/~1, icp 
Gue Ins,tui ,nfreestrutura de Claves Públicas BrasMeira. ICNBmstil 910*11 



O DEBATE DO MARANHÃO 1 SM Luis, 21 E 22 DE DE NOVEMBRO DE 2021 1 DOMINGO E SEGUNDA - FEIRA 

Debate 
ido NI ca I 

aiodebate,comin 

Encontro de Educação Ambiental e 
Mudanças Climáticas é encerrado 

Foi encerrado nesta sex-
ta-feira, 19, no auditório da 
Procuradoria Geral de Justiça, 
em São Luís, O Encontro Mara-
nhense de Educação Ambien-
tal epudanças Climáticas. Os 
trabalhos foram concluídos 
com a leitura, discussão e 
aprovação da Carta do Mara-
nhão, que apresenta ações, 
iniciativas sustentáveis e me-
tas ambientais no território 
maranhense. 

O documento foi apresen-
lado pelo coordenador do 
Fórum de Educação Ambien-
tal, Sálvlo Dino Junior, desta-
cando o desafio maranhense 
na execução de metas para 
reduzir emissões de gases pra-

entes do desmatamento e 
adação florestal. 

11111PA carta destaca que o de-
sabo quanto à variação de 
lora mas,a extensão territorial e 
a consciéncia ambiental dian-
te das diretrizes legais para 
o Maranhão ser considerado 
plenamente sustentável. 

O coordenador enfatizou, 
ainda, que a diversidade da 
fauna e flora se completam 
e todos dovan ter suas pe-
culiaridades consideradas na 
execução dos instrumentos 
que viabilizam uma mudança 
real. 

"Considerando a extensão 
territorial, o Maranhão neces-
sita de um sistema integrado, 
uns 

o mais urgente possivel tanto 
a nivel dos municípios quanto 
a datei estadual para que, 
efetivamente, a nível sub-
nacional, possamos prota-
gonizar a lobição severa da 
ilegalidade que tanto assola 
o melo ambiente nos desrra- 
tamentos ilegais, tráfico de 
animais, exploração Minará,: 
ria Irregular e tantos outros 
atos predatórios*, assinalou 
o documento_ 

Outros aspectos evidencia- 
dos são a educação ambienta1 
como pilar de todas as oçóie5 
públicas, privadas, sociais e 
econômicas; gestão e geren- 
clamento das águas? e cons-
trução de um novo modelo de 
desenvolvimento baseado na 
economia de baixo carbono, 
ampliação das cadeias produ-
fivas e geração de negócios e 
empreendimentos com base 
em ativos ambientais. 

Ao sintetizar as debates do 
evento, Sélvio [Moo ressaltou 
o aspecto intedristituelonall 
e a representatividade das 
instituiçóes participantes e a 
participação de 1,356 agentes 
jovens ambientais em todo o 
Maranhão, Eles participaram, 
de seus municípios de origem, 
por meio virtual "Além disso, 
precisamos avançar na elabo-
ração dos planos municipais 
de educação ambiental e for-
taleceras órgãos ambientais 
no âmbito estadual" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 037/2021. 

O Pregoelm Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna póbBco, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n fi 10.520/02, Decreto 
o'- 10024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei no 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com 
registro de preço, do tipo menor preço por por fiem, apuração por fiem 
que tern por objeto Registro de Preço para futura agtfisição de ambulância 

ii .. atendimento da Prefeitura Municipal Santa Os/séria do Maranhão/ 
RECURSO. P535: PROPOSTA NR. 13851.i 79000/1210-01. O certame 

realizará no dia 02 de dezembro de 2021, ás 11:00 horas (horário de 
Brasília). atrava do 1150 de reCursos da tecnologia da informação, sue 
Mips //virww.portaldecompraspublicas.combr, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, casula da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Par Cel. Francisco Moreira, ris 45, Centro, Santa Dai' 
léria do Maranhão - Ma, O edital e seus anexos encontram-se disponiyers 
na pagina web do Portal de Compras Publicas- endereço látpslliwww. 
portaidecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (" 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs 

.SANTA MATÉRIA DO MARANHA0.191A, 17 de novembro de 2021, 
Amaury13 Plo Costa dos Santos.Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

isi3EGAO ELETRONICO - SRP 038/2021, 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Mugitápal de Santa Qukéria no 

Ariaranhão, Estado do Maranhao, tornfi piiitiril“),Tiara conhecimento dos 
Interessados que farã realizar, soba égide clà Lei hi 13,520/02, Decreto 

10.024/190 subsidiariamente as disposições da Lei n.," 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na rnodafidade Pregão Eletrônico com 
registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de material 
esportivo para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Oulteria do 
Maranhão/Ma, o certame. se realizará no dia 02 de dezembro de 2021, 
ás 15:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecno-
logia da informação, sita httpS://www.00rtaldecompraspubbcas.corn. 
bi sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na caia da 
eornistão Peinairiente de Licitação, situada na Av CeL Francisco Moreira, 
ris 45. Centro, Santa O:Ateria do Maranhão.= Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponNeis na pagina web do Portalde Compras Páblicas - 
endereço littpsr/iLsAwr,portaidecompraspriblicas.corn.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/or: pelo telefonei'- 98)3194-7701, das 
(mia° asi2edilis. 

SANTA QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 04 de novenibro de 2021. 
Amaury Pabio Costa dos Santos. Pregoeifo Municipal, 
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"Vai facilitar muito para nós e movimentar o transporte em geral, o comércio, o turismo no nosso 
município. Vai tornar as viagens mais curtas e valorizar ainda mais a nossa cidade", frisou. 
O governador FlàV10 Dino 

esteve em Barreirinhas, região 
dos Lençóis Maranhenses, onde 
inaugurou o novo Aeroporto 
Regional da cidade, nesta sexta 
(19). A obra é fruto de parceria 
entre as secretariando Estado da 
infraestrutura (Sintra) e de Go-
verno (Segov) e vai impulsionar 
a economia e turismo no local e 
adjacências. 

"Hoje realizamos o sonho 
do município e da região, com 
a entrega desse aeroporto, que 
servira à Barreleinhas, à região 
dos Lençóis e também, á região 
do Deita Empreendimento que 
contou com recursos do Gover-
no do Estado. Temos aqui, um 
conjunto de iniciativas em que 
esse aeroporto se insere com 
muito destaque, sendo um 
importante investimento para 
geração de trabalho e renda 
nesta região", frisou o gover-
nador Flávio Dino. Na ocasião, 
Dino anunciou que será entre-
gue, em breve, o novo portai de 
Barreirinhas, que Irá valorizar a 
entrada da cidade. 

No local funcionará um 
Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT), um centro com 
varias lolas de artesanato e a 
Superintendência de Turismo 
dos Lençóis Maranhenses, ór-
gãos ligados à Secretaria de 
Estado do Turismo (Setur). Ern 
breve, estarão disponiveis Iam-

Ur": 

bém voos comerciais. Para a 
construção doaereporto,foram 
investidos RS 6,7 nillhões. 

O titular da Setur, Catullé 
Júnior destacou o marco desta 
inauguração para o estado, "A 
partir da entrega deste equipa-
mento, tenho certeza que irá 
aumentar o fluxo de visitantes 
que chegarão pelo aeroporto 
de Barreirinhas. Irã ainda,contri-
buir para desenvolvera cade a 
de turismo, não só dos Lençóis 
Maranhense, mas também, do 
poio turistico Delta das Améri-
cas", avaliou. 

O prefeito Alrnlcar Rocha 
pontuou a chegada do aero-
porto para fortalecimento do 

turismo e geração de trabalho 
e renda, "É uma obra que vai 
trazer muito mais desenvolvi-
mento para a nossa cidade e 
região, sobretudo porfazermos 
parte da Rota das Emoções. Essa 
obra do Governo do Estado 
impacta também na geração de 
emprego e renda, no impulso 
da economia e do turismo da-
qui e do Maranhão em geral Vai 
somar com todos os municipios 
da região, para que possam 
se desenvolvei: O governador 
Hiávio Dino tem sido um gran-
deparceiro nosso e só temos a 
agradecerfi enfatizou. 

Ainda no munida)°, Dino 
assinou ordem de serviço para 

pavimentação de vias com 
blocos Mtertravados no po-
voado Mandacaru; Vistoriou o 
andamento das obras da Praça 

Matriz e assinou acordo 
entrega de 200 mil blocos de 
concreto, que vão melhorar 
diversas ruas no cidade. 

O motorista de carreta, Raul 
Mesquita, destacou que o aero-
porto vai melhorar bastante o 
turismo e o trânsito na região 
"Vai facilitar muito para nós e 
movimentar o transporte em 
geral, o comércio, o turismo no 
nosso municipict Vai tornar as 
viagens mais curtas e volloiázar 
Anda mais a nossa cidade., 
frisou. 

Maranhenses de indústrias d vestuári 
participam de feiras tecnológicas no Ceará 

A fin) de fortalecera inclós-

ma do vestuário maranhense 

e torná-la mais competitiva, 

após um período forçado 

/de isolamento, causado pela 

pandemia, a Federação das 
Indóstrias do Estado do Ma-

ranhão (FIEMA), em parceria 

como Sindicato das Indástrias 

de Malharia e de Confecções 

de Roupas em geral dos Esta-

do do Maranhão (Siodvest) e 

Sebrae Maranhaofinandarana 

a participação de um grupo de 
empresãrias do setor ãs feiras 

Maquintex e Signo Norte - 

Nordeste, em Fortaleza ICE). 

Os dois eventos são ponto de 

encontra da inovação e do co-

nhecimento para asinclústrias 
taxai e de comunicação visual 

da região. 
Tecidos, equipamentos e 

maquinaria que são tendên-

cia na confecção de roupas 

e peças em geral de variadas 

segmentos da moda estão em 

exibição nos eventos vã dispo-

sição da comitiva maranhense, 

que busca trazei novidades 

para o Estado, especialmente 

para os próximos grandes 

eventos. canino Carnaval. 

Além da participação no 

galpão de exposições, as em-
presãrlas de São Luis, Im-
peratriz, Viana,  Sanla Luzia 

do lide, Timbiras. Amapá do 

Maranhão, Paço cio irumiar e 

São José de Ribamar realizam 

visitas técnicas aos poios de 
confecção do município de 

Horizonte, conhecendo in loco 
o chão de fábrica de enapresas 

de moda jovem, especializa, 

das em jeans, moda práa e 

moda fitness. 
A diretora da FIEMA e pre-

sidente do Stadvest, Ana Rute 

Mendonça destacou a impor-

tânda do intercâmbio para o 

empresariado maranhense. "É 

um investimento necessáriio, 

especialmente depois do im-

pacto da pandemia no setdr 

de vestuário.Vamos aproveitar 

para preparar as empresas 

para atuarem na confecção 

de roupas, abadas e fantasias 
para o Carnavaleit adquirindo 
insumos para a produção des-

tas peças e outras de ;icor& 

coma árcade cada uma delas': 

FEIRAS - Essa é a 8,, edição 

da Maquinte,x, que apresenta 
oportunidades para a região, 

pois figura como evento de 
referência do setor téxill, reu-
nindo as principais marcas 

nacionais e 'internacionais 

com inovação. tecnoiogia e 
conhecimento_ Jã a edi-

ção da Signs Norte-Nordeste, 

plataforma de negócios do 

setor de comunicação Visual 
das regiões Norte e Nordeste, 

apresenta os principais lança-

mentos, produtos e serviços 

em comunicação visual e gran-

des formatos. 



Em Foco 
Evento sobre empregabilidade 
acontece no Senac 

Você sabe o que é empregabllidade? Um-a pessoa pode ter 
e desenvolver várias características para se tornar mais elegivell 
para o mercado de trabalho. Fatores como competências 
profissionais, rede de relacionamentos, idoneidade, saúde 
mental e física, entre outros, são fundamentais para agregar na 

sua empregabilidade, No Brasil, com uma taxa de desemprego 
recorde de 14,7%, cerca de 14 milhões de pessoas, manter-
se alinhado com as expectativas do mercado de trabalho e 
aprimorar sua empregabilidade é primordial para ter sucesso 
em uma carreira profissional. 

Em virtude disso, será realizada, nos dias 30 de novembro 
e 1. de dezembro, a Semana Senac de Empregabllidade, um 

acto pensado com o objetivo de promover ações educacionar s 
orientem os partklpantes em suas trajetórias profissionais 

I l liarpontem as oportunidades de trabalho considerando a 
em prega bilidade efetiva. Por meio dessas ações, os participantes 
terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre 

e para o mercado, e atualizar suas perspectivas profissionais de 
modo geral, 

O evento será realizado em todas as unidades do Senac 
no Maranhão, das 141's às 18h, e conta com urna programação 
diversificada, Serão ministradas palestras com os temas "As 
Oportunidades do Mercado de Trabalho LocaeEmpregabilidade 
e Novas Perspectivas de Mercado" "As Profiss5es do Futuro: 
Desenvolvimento Profissional" entre outros.Ailém disso, também 
serão disponibilizados Workshops e exposições de empresas 

parceiras do Senac, 
A Semana è destinada para alunos e ex-alunos. As inscrições 

podem ser feitas pelo link:. https-//www.even3 com br/ 

semanadeempregabilidadesenad, 

II PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA PREGÃO ELETRONICO - SRP 037/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna pú-
blico, para conhecimento dos interessados que o Pregão 
Eletrônico., para aquisição de ambul3nda, PUBLICADO 

O dia 22/11/2021 DOU CADERNO DE TERCEIROS PAG: 
0, JORNAL EXTRA E JORNAL DEBATE, ONDE SE LÊ: se 
alizará no dia 02 de dezembro de 2021, ás 11:00 horas 

LE-SE 08 de dezembro de 2021 ás 09:00 hs.(horário de 
Brasilia), Permanecendo inalterado todo as outras in-
ormações, através do uso de recursos da tecnologia da 

informação, sue https://wwwportaldecompraspublicas. 
com.br, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 1/00hs, 

SANTA OUiTERIA DO MARANHÃO-MA, 23 de novem-
bro de 2021. Amaury Pablo Costa dos Santos, Pregoeiro 
Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO 

AVISO DE LICITACAO 
PREGÃO ELETRONICO - 039/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Qlli-

téra 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.ii10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n,r- 8,666/93 atuas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por por item, apuração por item que tens por objeto aquisição 
de patrulha agrícola mecanizada para atendimento da Prefei-
tura Municipal Santa Quitérla do Maranhão/Ma, RECURSO:CEE: 
CONTRATO DE REPASSE; 881022/2018/MAPA/CAIXA. O certame 
se realizará no dia 08 de dezembro de 2021, ás 11:00 horas (ho-
rarlo de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, sue httpsr//www.portaldecompraspublicas.comár, 
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 -1 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço httpu//www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (t 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 23 de novembro de 
2021.Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

Processo:~942K 
Foha: 

O DEBATE DD MARANBAO 1 SÃO Luis, 24 DE NWia CIÊ.

• 

aludebate.co .br °Debate 
Maranhãorio 

A divulga edita isençã para os 
seletivos de acesso e radua ão em 212 
O projeto cumpre etapas de apresentação, identificação e seleção do local, mobilização 

e inscrição de famílias, capacitação, formação do comitê gestor e implantação. 

A Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA) divul-
gou, na segunda-feira (22), o 
edital de Solicitação de Isen-
ção da Taxa de Inscrição para 
os processos seletivos de aces-
so aos Cursos de Graduação da 
IES, em especial o PAES 2022, 

Alem do PAES 2022, a soli-
citação de isenção da taxa de 
inscrição abrange processos 
seletivos para o Programa 

Especial de Cursos Superio-
res de Tecnologia (Profitec), 
Programa Ensinar, Programa 
de Formação Docente para 
atender a Diversidade Emita 
do Maranhão (PROETNOS) e 
Cursos de Graduação a Distân-
cia do UEMAnet 

O período de sonCitação lã 
está aberto e os interessados 
podem fazer o requerimento até 
o dia 17 de dezembro de 2021. 

omércio nata ri 
expecativa 

Neste fim de ano, o cenário 
para o comércio de São Luís 
deve ser de boa recuperação. 
E o que aponta a Pesquisa de 
intenção de Compras para 
o Natal 2021, realizada peia 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Tur1smo do 
Maranno (Fecomércio-MAI. 
O levarstamento mostrou pers-
pectiva de alta no volume 
de vendas, apresentada por 
57,1% dos entrevistados que 
indicaram que irão presentear 
no dia de Natal. 

O dado representa um 
aumento de 6,6 pontos per-
centuais em relação ao es-
tudo realizado em 2019, no 
qual 50,5% dos entrevistados 
declararam intenção de pre-
sentear na referida data. A 
parcela dos entrevistados que 
não iriam presentear caiu de 
41,6%, em 2019, para 26,1% 
em 2021, sinalizando que mais 
pessoas devem Fias compras. 

Esta data comemorativa 
de 2021 sinaliza ser uma das 
melhores dos últimos dois 
anos para o comércio, diante 
redução das medidas restri-
tivas. Com a retomada dos 
postos de trabalho na capital 

e, consequentemente, a mais 
d'sponibilidade de renda para 
as familias, a maior fatia dos 
consumidores ludovicenses 
tem a intenção de gastar mais 
de Rã 400,00 com o regalo 
natalino, o que corresponde 
a 38,6% dos entrevistados, re-
presentando um aumento de 
15,7%, Neste ano, o valor mé-
dio da compra de é 115 483,00. 

-Considerando a elevação 
da expectativa do comer-
ciante, apontada nos últi-

Pode solicitara isenção, o 
estudante em vulnerabindade 
social comprovada e cuja ren-
da familiar não seja superior 
a dois salários minimos, além 
de ter cursado os últimos cinco 
anos na rede pública de ensino 
no estado do Maranhão. 

Ao acessar o site wwvv. 
uema.br/isencao, o candidato 
deve preencher um formulário 
on-line e anexar a documen-

seção rsecessaria eletronica-
mente. 

O processo de 'isenção 
abrange, excepcionalmente, a 
taxa de1nscrição do PAES 2022 
para preenchimento de vagas 
da UEMASUL. 

Aliste final dos estudantes 
isentos da taxa de inscrição 
tens data prevista de divulga-
ção para o dia 22 de janeiro 
de 2022. 

o deve superar as 
ré-pa de 

mos meses nas pesquisas de 
'Confiança do Empresário do 
Comércio', realizadas men-
salmente pela Federação, o 
crescimento na intenção de 
consumo no fim de ano é uma 
sinalização de que os estoques 
do comércio terão maior flui-
dez, e até uma possivel am-
pliação, visando atender esta 
demanda potencial por pro-
dutos", aponta o presidente da 
Fecomércio-MA, José Arteiro. 

Perfil do consumidor 

Neste ano, o consuniidar 
que deve ir Es compras na 
Urinas tem um perfil 'mais 
gastador', fato fortemente 
positivo ao comércio varejista 
da capital que sinaliza a re-
cuperação econômica neste 
momento. O 'levantamento 
sina fiza que a inJenção de 
presentear por homens ou 
mulheres, está equilibrada. 
Com 57,2%,as mulheres levam 
ligeira vantagem na intenção 
de presentear neste Natal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO — SRP 03712021, 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa:: 
Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna publico. para: 

conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n,.10,520102, 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 por por item, apuração por item: 
que tem por objeto Registro de Preço para futura aquisição: 
dei ambulância para atendimento da Prefeitura Municipal! 
Santa Quitéria do Maranhão/Ma, RECURSO! ENSI PROPOSTA! 
Ne 3851.17900071210.01. O certame se realizará no dia 02 
de dezembro de 2021, as 11:00 horas (horário de BrasiliaLi 
através do uso de recursos da tecnologia da informação,: 
sita https://www.portaldecompraspublicas.corp,br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel, 
Francisco Moreira, ri. 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma..0 edital e seus anexos encontram-se dispartivels na pagina 
sveb do Portal de Compras Publicas— endereço httpsWwww. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço elou pelo telefone)' 98)3194-7701, das 
08:00 as 12)00hs, 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 17 de novembro de 
021.Amaury Pablo Costa dos Santos.Pregoeiro Municipal.ai

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO — SRP 038/2021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitaria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
cogbecirnento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.. 10,520/02, Decreto n.. )0.024/19 e subsidiariamente 
as disposiçõe da Lei n..8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrânico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item que 
tem por objeto contrafação de empresa para fornecimento de 
mgerial esportivo para atendimento da Prefeitura Municipal 
Santa Quitérha do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 
02 de dezembro de 2021, ás 15:00 horas (horário de Brasilia), 
através douto de recursos da tecnologia da informação, 
site httpst//www.portaldecompraspublicas.comabr, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na saia 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cd.. 
Francisco Moreira, n.45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão 
bia,0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 

eb do Portal de Compras Públicas - endereço https-Wwww. : 
portaidecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (7 98)3194-7701, das 
08)00 as 12:00hs, 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 04 de novembro de 
2021. Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal, 

PAULO ALBERTO FACHIN 
COMUNICADO - PAULO ALBERTO FACHIN, inserto no 
.vdsstrc, CPF: 566.603.169-49, torna público que REQUEREU 
;Ato á Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, a Renovação de Outorga do Direito de Uso 
da Água Subterrânea - ROLI para fins de Consumo Humano 
Higenização de Ambientes e Abastecimento de Pulverizador. 
Conforme Processo n° 228575/2021, localizada na F-azenda 
Sao nedro Mat.2,722, Sin Zona Rural, Urador - MA 

FAZENDA PEQUENA HOLANDA 
C.: UNICADO - FAZENDA PEQUENA HOLANDA 
AGROPECUÁRIA LTDA, inscrito no cadastro, CNN: 
14.671.478/0001-58,,Lorna público que REQUEREU Junto O 
Secretaria de Estado do MeioAmbiente e Recursos Naturais -SEMA, 

Renovaçãe de Outorga do Direito de Uso da Água Subterrânea - 
FIOU (Poço 4) para fins de Consumo Humano. Conforme Processo 
e' 230088/2021, localizada na Fazenda Pequena Holanda, Data 
Ereto Escuro, Sio, Zona Rural, Alto Pama;ba - MA. 

MIM FUNDADORES.
. Nelson Nogueira e Walkir Marinho 

INC GOMES EIREL I • CNP): 19.678.000/0001.73 
RUA Direita, 213 -Centro - São LUFs•MA 6501D-160 

Diretor Geral Nelson Nogueira 
Diretor Administrativo Deussilane Oliveira 
Di ator de Marketing Jorge Raiei 

Foriess 9803221-6649 /98 99194.5062 98 98607- 6342 
EMAR.- extraredacao@gmail.corn 

Artigos assinados são de Inteira respomabllidade de 3eDs assMantes 

No Inicio de 2020, 
quando não se sabia o 
tamanho do estrago que 

.5 até então desconhecido 
coronavírus faria no mundo 
por ande passava, eu 
desembarcava da Europa.. 
A !ilidia mundial falava de 
uma doença misteriosa 
que fora detectada na 
China, e que havia matado 
misteriosamente algumas 
pessoas, com falta de ar. 

Um ligeiro histórico: 
31 de dezembro de 2019. 
a Organização Mundial da 
Saâde (OMS) foi alertada 
sobre vários casos de 
pneumonia na cidade 
de Wuhan. província de 
Hubei. China, Tratava-se de 
urna nova cepa (tipo) de 
coronavirus que não havia 
sido Identificada antes em 
seres humanos.. 

Urna semana depois, 
7 de janeiro de 2020, as 
autoridades chinesas 
confirmaram que haviam 
identificado uni novo tipo de 
(oronavirus. Os coronavirus 
estão por toda parte. Ao 
todo, sete coronavirus 
humanos 0-1CoVs) já foram 
identificados: HCoV-229E, 
léCoV-0C43, HCoV-N163, 
iriCoV41KU1, SARS-COV (que 
causa sindrome respiratória 
aguda grave), MERS-COV 
(que causa sindrome 
respiratória do Oriente 
Médio) e o, mais recente, 
novo coronavirus (que no 
inicio foi temporariamente 
nomeado 2019-nCoV e, 
em 11 de fevereiro de 
2020, recebeu o nome de 
SARS-CoV-2). Coronavirus 
é responsável por causar a 
doença COVID-19. 

A OMS trabalhou com 
autoridades chinesas e 
especialistas globais desde 
o dia em que foi informada, 
para aprender mais sobre 
o virus, como ele afetava 
o pessoas que adoeciam. 

Processo, 
Fraa: 
RukÃica: 

São Luís-Ma, 21/22 DE NOVEMBRO DE 2021 

UM DEDO DE PROSA 

rou aeral 
Luiz Thadeu Nunes e Silva'.

Tudo novo, todos perdidos: 
governos e autoridades 
sanitárias, 

A Organização Pa.5-
Americana da Saóde (OPASJ 
prestou apoio técnico 
aos países das Américas 
e recomendou manter o 
sistema de viglláncia alerta. 
preparado para detectar„ 
isolar e cuidar precocemente 
de pacientes infectados 
com o novo coronavirus. 
Somente em Em 11 de 
março de 2020, a COVID-19 
foi caracterizada pela OMS 
corno uma pandemia. O ter 
mo "pandemia" se refere à 
distribuição geográfica de 

rit'a doença e não à sua 
gravidade. A designação 
reconhece que, no momento, 
existem surtos de COVID-19 
em vários paises e regiões do 
mundo. 

Pela primeira vez na 

história da humanidade a 
ciência desenvolveu, ena 
tempo recorde, vacinas para 
imunizar es populações, e 
assim frear o número de 
óbitos. 

Depois disso, o 
n!aindo conviveu coei 
muitas informações 
desencontradas. No Brasi l 
fomos apresentados ao 
lockdown, que por aqui não 
foi muito levado a sério, 
tivemos que conviver com 
os tais protocolos: álcool 
em gel, máscara e lavar 
as mãos. Com o mundo 
dividido ideologicamente, 

surgiram as deprimentes 
e nocivas "fakeneWs", novo 
nome para a velhaimenriras 
ou falsas noticias. Com os 
negacionistas tumultuando 
o cenário nacional!. com 
o atraso da vacinação 
em massa, chegamos ao 
segundo lugar em relinero 
de mortes por causa da 
Covid-19 no mundo. 
Afirmam os especialist as 
que muitas dessas mohte,s 
poderiam ter sido esteadas, 
caso a vacinação fosse 
mais célere e com melhor 
logistica. 

No trópico 8/.30, onde 
21 milhões de pessoas 
deixaram de tomar a 
segunda dose da vacina, 
chegou a 613 mil mortes 
por causa do coronavirus) as 
autoridades agora baixam 
decretos liberando show, 
cultos religiosos, tudo que 
aglomera pessoas. Atè a 
máscara está iliberada em 
locais abertos, i ,.ra se fala 
em festas de r'éver.l ion 
e no carnaval de 2022, 
Enquanto Isso, alguns palises 
da rica Europa o numero 
de contaminados e de 
mortos tem aumentado, 
deixando o mundo em 
alerta. Grande parte dos 
novos contaminados se 
deve á pandemia dos não 
vacinados, aqueles que par 
ideologia ou teimosia não 
deixam vacinar. Será se o 
coronavirus saiu de férias no 
Brasil e só volta a atacar após 
o carnaval 

Oxalá não tenhamos 
unia nova onda do flagelo, 
em breve por aqui. 

Luiz Thadeu Nunes e Silva* 
*Agronomo, Palestrante, cronista e Vi4jante: o sul-

americano mais viajado do mundo com mobilidade reduzida, 
visitou 143 países em todos os contfinentes da terra 

O PIX CONTINUA EM SUA SINA DE ROUBOS, ASSALTOS E MATANÇAS ABUNDANTES (2) 
JOSÉ ARMANDO RODRIGUES DE SOUSA 

Em recente publicação sobre esse tal de PIX, no JORNAL EXTRA 
DE SÃO LUIS DO MARANHAO, defensor assíduo da verdade 
em suas páginas, relatei algumas benevolências malditas dos 

bandidos, que se apoderam de muitas facilidades, amparadas pela 
marginalidade dos bandidos de alta periculosidade e conseguem 
captar essa juventude, sem guarida dos familiares e para conseguir 
alguma coisa, abraçam as benesses malditas de tais carniceiros. A 
FAMILIA, como já falei, ACABOU há bastante tempo. Parir é hoje, a 
melhor forma de aumento da PROSTITUIÇÃO e da BANDIDAGEM. 
Deve haver uma maneira de colbir tais cometimentos e ter 
urna família digna e próspera. Vamos assaltar e procurar uma 

consdenézação profunda para termos unia familia, que possamos 
nos orgulhar e dar ao nosso Brasil, aquela mensagem de louvor. 
felicidade e bem estar a todo povo brasileiro. Mães. Pais e Filhos 
fiquem atentos á felicidade, ao amor, ia grandeza benéfica e a todos 
os meios de engrandecimento de nossa vida Quero mais uma 
vez, alertar as autoridades governamentais, municipais, federal%, 
judiciárias em geral e a todos brasileiros e brasileiras, atentarem 
para o progresso dos adolescentes de nosso Brasil Não esqueçam 
o que disse o Nelson Rodrigues; OS IDIOTAS VÃO TOMAR CONTA DO 
MUNDO, NÃO PELA CAPACIDADE, MAS PELA QUANTIDADE, ELES 
SÃO MUITOS' Vamos pois acabar com tais IDIOTAS! 

JORNALISTA REGISTRO 0011538/DF, PROFESSOR, POETA E ESCRITOR, MEMBRO DA ASLEMA- CAXIAS-MARANHAO, ACADEMIA. DE 

LETRAS DE BARREIRINHASA MARAN40, ACADUJIIA MUNDIAL DE CULTURA E UITERATURA ACADEMIA CAMAC LEON, ACADEMIA 

08 CIENCIAS, LETRAS E ARTES 00 8RASILMOVIMENTO NACIONAL ELOS LITERÁRIOS, FEBLACA ANACLA. 

is 
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São Luís-Ma, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

NOTA 10 
Com 47 pontos, restando três em 
disputa, o Sampaio Corrêa, sob o 
comando do técnico João Brigatti 
garantiu a sua permanência na 
Segunda Divisão do Campeonato 

Brasileiro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA PREGÃO ELETRONICO - SRP 037/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 

Quitei-ia do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônica, para 
aquisição de ambulância, PUBLICADO NO dia 22/11/2021 DOU 
CADERNO DE TERCEIROS PAG: 290, JORNAL EXTRA E JORNAL 
DEBATE_ ONDE SE LE: se realizarã no dia 02 de dezembro de 
2021, ás 11.00 horas LE-SE 08 de dezembro de 2021 ás 09:00 
hs:lhorário de Brasilia), Permanecendo inalterado todo as 
outras informações, através do uso de recursos da tecnologia 
da iliformação, site httpsd/www.portaidecompraspublicas. 
com,br, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 

110lo telefone (* 981 3194-7701, das DUO as 12:00hs. 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 23 de novembro de 

2021 Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO .039)2021. 

O Pregoeiro Oficial 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.° 10320/02. Decreto n.° 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por por ttem, apuração 
per item que tem por objeto aquisição de patrulha agrícola 
meránizacia para atendimento da Prefeitura Municipal Santa 
Quiteria do Maranhão/Ma, RECURSO: CEE: CONTRATO DE 
REPASSE: 881022/2018/MAPA/CAIXA. O certame se realizará 
no dia 08 de dezembro de 2021, as 11:00 horas (horário 
de Brasilia). através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, sita 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 Qultéria 
do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se 
disPoniveis na pagina web do Portal de Compras Públicas 
- endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

0110 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou peio 

lefone 10 98)3194-7701, das 08:00 as 1200hs. 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 23 de novembro de • 

2021.Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. '. 

CARTORIO DO 1° REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
NATURAIS DE SÃO LUIS IMA auo,..1,19.6 and Ltnasta 

Trans na Seessais Grassem imanam nomes surta 
Oneassansa; asots4as 

LIVRO oro ORDEM 0004647 FOLHA: 14 

EDITAL DE PROCLAMAS 

031047 01 55 2021 O 00010 143 0004647 45 

7010 saber aos ~talem rasar sa, 011300 Ronha tiNodonça 7i8.00183008 EsIMM 030.1,0 
Carvalho 

CONItat,ENTE ALBERT ROCHA MENDONÇA. FILHO, as, passara a usar O nano de 
ALBER1 ROCHA MENDONÇA 111640 Sallevrota), BRAMEM°. sonata de 86S2 Lt4S. C .2 
00,02000.r. N4o0.. $asàole domnakodolar em Rua 26, Camba 27 Casa OS Mato At t. 
6410 .1110 (MAS. postada, do RG de namoro 0227701720024 1,0700 manso 045.142101,40. 
Nas.. 4)00' sints e doia de Jamska no MS 000000405 noventa Oto enrolou». eioe 28 
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Em meio à buraqueira, ruas 
transversais à Avenida Brasil, 
no bairro da Divineia, em São 
Luis, seguem sem oferecer 

qualquer condição de segurança e de 
trafega bilidade. 

Alcoa pildo do "Dia de MOVER", maior 
ao corporain de Mamilo racial Ha pais 

No dia 23 de novembro, 
colaboradores das áreas 
administrativas e dos setores 
de produção das unidades da 
Alcoa em todo o pais fizeram 
uma pausa em suas atividades 
de rotina durante 1 hora para 
falar sobre racismo estrutural 
e sobre a Importância do 
engajamento de todos no 
combate à desigualdade racial 
Ira sociedade erro mercado de 
trabalho, O evento, chamado 
"Dia de MOVER", celebra um 
ano do compromisso público 
assumido pelo Movimento 
pela Equidade", ,c ai (MOVER), 
do qual a A.  ia O uma das 

47 signatárias, e está em 
al inhamento com um de 
seus pilares de atuação: o de 
conscientização. 

A iniciativa envolve a 
realização de unia live com 
rodas de conversa, vídeos, 
entrevistas e participação de 
personalidades reconhecidas 
na luta pela igualdade racial, 
como Liana Génot, diretora 
executiva do Instituto 
Identidades do Brasil (ID_BR); 
GrabrIela Augusto, diretora 
da Transcendemos; e Neles 
Pedroso, diretora de Relações 
institucionais da Rede Brasil 
do Pacto ch ONU 

Como signatária do 
MOVER, a Alcoa reforçou seu 
compromisso público corno 
agente de transformação da 
sociedade e do mercado de 
trabalho, somando forças 
com outras 46 empresas para 
evoluir ccgetivamente em uma 
Jornada antlrracista, 

'Em nosso processo 
interno de constri4o de um 
ambiente corporativo mais 
diverso, igualitário einclusivo, 
vimos intensificando 
ações e prograrnas,corno 
o lançamento do Grupo 
de Inclusão AWARE, em 
novembro de 2020, como 

foco em questões étnico-
raciais, o fortalecimento do 
nosso ComBtè Regional de 
I&D, promovemos discussões 
sobre racismo e o papel de 
cada um(a) nessa jornada, 
além de treinamentos, 
como vieses Inconscientes 
e formação de lideres 
Inclusivos. Temos evoluido 
multo nessa trajetória. mas 
temos consciência de que 
ainda há multo a ser le"ito", 
destaca Otavio Carvalheira, 
VP de Operações Brasil, San 
Ciprian, Oriente Médio e 
/Viloa e Presidente da Alcoa 

(1 mércio llalalino deve superar 
as expecialivas pré-palldeluia31 

Nestefimdeano.ocenário 
para o comercio de São Luis 
deve ser de boa recuperação. 
É o que aponta a Pesquisa 
de Intenção de Compras 
para o Natal 2021, realizada 
pela Federação do Comércio 
de Bens. Serviços e Turismo 
do Maranhão (Fecomércio-
MA). O levantamento 
mostrou perspectiva de 
alta no volume de vendas, 

apresentada por 57,1% dos 
entrevistados que indicaram 
que irão presentear no dia 
de Natal. 

O dado representa um 
aumento de 6,6 pontos 
percentuais em relação ao 
estudo realizado em 2019, no 
qual 50,5% dos entrevistados 
declararam intenção de 
presentear na referida data. 
A parcela dos entrevistados 
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que não iriam presentear 
caiu de 41,6%, em 2019. para 
26,1% em 2021, sinalizando 
que mais pessoas devem ir 'as 
compras. 

Esta data comemorativa 
de 2021 sinaliza ser uma 
das melhores dos últimos 
dois anos para o comércio, 
diante redução das medidas 
restritivas. Com a retomada 
dos postos de trabalho na 

capital e, consequentemente, 
a mais disponibilidade de 
renda para as famílias, a 
maior fatia dos consumidores 
ludovicenses tem a intenção 
de gastar más de R$ 400,00 
com o regalo nataRno, o que 
corresponde a 38,6% dos 
entreVistados, representando 
um aumento de 15.7%. Neste 
ano, o valor médio da compra 
de é R$ 483,00 
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