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AVISO DE REVOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio, através de sua Pregoeira comunica 
que o Pregão Eletrônico nu 003/2020, processo na 334/2020, tipo Menor Preço, tendo por 
objeto o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para o hospital do 
Município de Igarapé do Meio - MA, através da proposta n9 12040.308000/1190-04 - MA, 
com sessão iniciada às 08h:30min (horário de Brasília) do dia 11 de dezembro de 2020, 
Foi 

REVOGADO pela Autoridade Competente, em virtude da necessidade justificada 
ens juízo de oportunidade e conveniência conforme o interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
Devido à problemas operacionais no acesso ao Sistema COMPRASNET, não foi possível a 
reabertura antes do término das validades das propostas, pois a operadora do sistema teve 
seu acesso revogado, onde impossibilitou a reabertura das sessões. Com vistas a uma 
aquisição satisfatória, levando em consideração a prazo de validade das propostas, pois 
expiraram a bastante tempo e onde sua prorrogação não é vantajosa a administração, 
resta comprovado a necessidade de REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Assim, 
com vistas a urna aquisição satisfatória e para melhor atender ao Interesse da 
administração, resta comprovado a necessidade de REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, corri art. 49, § 3e, da Lei no 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. Respeitado art. 49, § 39, da Lei nu 8.666/93 que prevê, em caso de "desfazimento 
do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa". 

Igarapé do Meio - MA, 29 de outubro de 2021. 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 118/2020, ORIUNDO DO 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDE TOMADA DE PREÇO Ne 015/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Ne 001.1906/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO BAIRRO BELA VISTA, POVOADO NAZARÉ, POVOADO 
JUSSARA E POVOADO GATO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA/MA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA E A EMPRESA 
CONSTRUTORA BELFORT LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no Inciso II, art. 57 
da lei nn 8.666/93. Do prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência a 
partir de 06 de Agosto de 2021. BASE LEGAL: Lei ne 8.666/93 e suas alterações. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o 
presente Termo Aditivo. SIGNATÁRIOS: Marlon Sabe de Torres - Prefeito Municipal de 
Passagem Franca - MA pela CONTRATANTE. CONTRATADA: CONSTRUTORA BELFORT LTDA. 
CNPJ: 10.797.2.51/0001-00. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 117/2020, ORIUNDO DO 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDE TOMADA DE PREÇO No 018/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Ne 002.1906/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO BAIRRO VITÓRIA, 7ONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
PASSAGEM FRANCA/MA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA/MA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA E A EMPRESA 
CONSTRUTORA BELFORT LTDA. OBJETO: O presente Terriso Aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 
da Lei na 8.666/93. -Do prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência a 
partir de 06 de Agosto de 2021. BASE LEGAL: Lei ne 8.666/93 e suas alterações. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o 
presente Termo Aditivo. SIGNATARIOS: Marlon Saba de Torres - Prefeito Municipal de 
Passagem Tranca - MA pela CONTRATANTE. CONTRATADA: CONSTRUTORA BELFORT LIDA, 
CNPJ: 10.797.251/0001-00. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.2308/2021, TOMADA DE PREÇOS N.e 004/2021, TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETO: Contratação de empresa especializada em pavimentação 
asfáltica em vias urbanas de Passagem Franca - MA. 

Considerando o inteiro teor dos autos, a Prefeitura Municipal de Passagem 
Franca/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 43,. inciso VI da lei federal 8.666/1993 
e alterações, tendo em vista o resultado apresentado. no processo licitatório acima 
identificado, adjudica o objeto acima à seguinte licitante: vencedora: I. S. GUIMARÃES & 
CIA. LTDA, CNPJ Ne 08.805.639/0001-56, valor Global Adjudicado: R$ 522.287,66 
(quinhentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos). 
A adjudicação foi feita em conformidade com o que preceitua o artigo 43, Inciso IV da lei 
federai 8.666/93 e alterações. • 

Passagem Franca-MA, 29 de Outubro de 2021. 
RUALYSON DA SILVA BARBALHO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Ne 200/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 04.020/2021, ADESÃO DE ATA DE 
REGISTRO PREÇO, PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a ErnPresa 
ALMEIDA E LIMA LIDA, CNPJ ree 19380.762/0001-32, OBJETO: Contratação de Empresa 
Especializada em execução de serviços de manutenção de iluminação publica com 
fornecimento de material para atendimento da Prefeitura Municipal de Presidente 
Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 25/10/2021 a 25/04/2022, valor R$ 443.246,46 (Quatrocentos e 
quarenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), 
TUNDAME.NTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal ne 7.892/2013, RECURSOS: Próprios. 

I PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP Na 30/2021 

O Pregoeiro Oficiai da Prefeitura Municipal de Santa [leiteria do Maranhão, 
Estado do Maranhão, torna publico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.e 10.520/02, Decreto n.o 10.024/19 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n,a 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 execução dos serviços de Pavimentação e Recapeamento 
Asfaltico para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se realizará no dia 17 de novembro de 2021, ás 06:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaidecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão .Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, ne 45, Centro, Santa Quitéria da Maranhão Ma. 

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina avela do Portai de 
Compras Públicas - endereço https://wwwoortaidecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone et 98) 3194-7701, das 
08.00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-Ma, 19 de Outubro de 2021 
AM, AURY RABIO COSTA DOS SANTOS. 

Pregoeiro 

Cem domou:me pode ser eerifinado no endereço oletrUeiro • 
hPoilumekineow.brjautontic dade.htful, peio -código 0530202,1,04001S. 

PREFETI LIRA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS PES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 17/2021 - SRP 

O Município de Santo António dos Lopes - MA, torna público aos interessados 
que, corn base na Lei Federal ne. 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decretos 
Municipais nO. 042/2018 e 054/2018, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações; lei 
Federal n°. 8.665/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à 
espécie, fará realizar ás 091n00min do dia 18/11/2021, licitação na modalidade Pregoo, na 
forma Eletrônica; modo de disputa: "aberto"; cujo objeto é o Registro de Preços visando 
futura e eventual contratação de pessoa(s) juridica(s) para fornecimento de produtos 
descartáveis, de forma parcelada, pelo prazo de 12(doze) meses, em atendimento às 
necessidades de várias secretarias do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. A 
licitação será realizada rio Portal de Compras Publicas - 
www.portaldecornpraspublicas.con-Lbe O edital e seus anexos estão à disposição das 
interessados no endereço; Praça Abrão Ferreira, S/N, Centro, Prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, de 20 a 61 feira, no horário das 0E1h00rnin às 12h00min; no 
endereço eletrônico deste poder executivo (www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br) e no site 
www.portaldecompraspublicas.combr, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo e-mail: 
dep.pregao@stoantoniodosfopes.ma.gov.br. Para todas as referências de tempo, será 
observado o horário de Brasília/DE. 

Santo Antônio dos Lopes - MA, 3 de novembro de 2021. 
HERNANE LOPES ALENCAR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

Julgamento de Resultado de Licitação Após Interposição de Recurso Administrativo 
Processo Administrativa na 102/2021. CONCORRÊNCIA - PÚBLICA N. 01/2021. 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO APÓS RECURSO, 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José de 

Ribamar/MA torna público o resultado de habilitação após Recurso da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA em tela, que versa sobre execução dos serviços de engenharia de revitalização e 
urbanização da Avenida Beira Mar, que após análise e parecer de recurso emitido pela 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo/SEMOSP, a CPL 
declarou, HABILITADA a empresa: PACHECO E OLIVEIRA LTDA CNPJ: 01.943.200/CW01-40, e 
INABILITADA a empresa: CERVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNP!, 08.671.930/0001-89, 
conforme decisão de julgamento de recurso e posterior contrarrazões constantes nos 
autos. 

Comunicamos ainda que a abertura do envelope de proposta de preços 
ocorrerá às 10:00 horas, do dia OS de novembro de 2021 à qual realizar-se-á no Prédio da 
Central de Licitaçóes, Contratos e Convênios. Localizada à Praça da Matriz ri. 048 - centro, 
neste município. 

São José de Ribamar/MA, 3 de novembro de 2021. 
ADIEI TAVARES RIBEIRO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 28/2021 
Processo Administrativo: 117/2021. Contrato: 178/2021. Contratante: Prefeitura Municipal 
Elo Pedro dos Crentes - MA. Contratada: Construtora e Transportadora São Lucas Eireli - 

EPP. Objeto: Contrai-ação de empresa para Pavimentação Asfáltica no Municipio de São 
Pedro dos Crentes - MA, conforme Convenio B.076.00/2019, SICON1./Ne 899583, celebrada 
entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaiba - 
CDDEVASF e o Município de São Pedro dos Crentes - MA. Vigência: a partir do dia 
29/10/2021 até o dia 31/12/2021. Valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO 

.AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 8/2021 

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Roberto - MA, 
com base nas informações constantes na adjudicação- da Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO na 008/2021, tendo como OBJETO: Eventual contratação de pessoa(s) 
Jurídica(s) para a prestação - dos serviços laboratoriais de diagnóstico e análises Clinicas, 
destinados a atender a demanda dos usuários do SUS, de interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado a empresa: 

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA (CNRI No 
04.862.947/0001-621 ICNPJ N": 26.994.405/0001-86); Todos os Itens. Valor Total para o 
Fornecedor: R$ 263.305,20 (duzentos e sessenta e três mil trezentos e cinco reais e vinte 
centavos). 

Valor total global homologado: R$ 263.305,20 (duzentos e sessenta e três mil 
trezentos e cinco reais e vinte centavos). 

Data da homologação: 03/11/2021. JEYCIANNE FERREIRA DOS SANTOS - 
Secretária Municipal de Saúde. 

São Roberto - MA, 3 de novembro de 2021. 
JEVCIANNE FERREIRA DOS SANTOS 

Secretária 

EXTRATOS DE ORDENS DE SERVIÇOS 

ORDEM DE SERVIÇO Ne 002/PE/020/2021. PROC. ADM. ar 065/2021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 
EMPRESA LINDA INES DA S. DOS SANTOS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ N°: 17.443.742/0001-
94. OBJETO: Execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência 
técnica para veículos (leves e pesados) e maquinas da frota oficial deste poder executivo, 
compreendendo o fornecimento de mão de obra, peças, insumos e acessórios originais ou 
genuinos, BASE LEGAL: Decreto Federal na 10.024/19, lei na 10.520/02, Lei na 8.666, de 21 
de Junho de 1993 e demais legislação aplicável. VALOR: R$ 27.397,95 (vinte e sete mil 
trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 30 dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.301.0355.2055 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS. 
3.3.90.30 - 420 - Material de Consumo; 10.301.0355.2055 - MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMS - 3.3.90.39 - 426 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SIGNATÁRIOS: Sra. Jevcianne Ferreira dos Santos, Secretária 
Municipal de Saúde, pelo Contratante e a Sra. Linda Inês da Silva dos Santos, CPF 
611.982.963-64, pela contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na 
Prefeitura Municipal. 

ORDEM DE SERVIÇO Na 003/PE/020/2021. PROC. ADM. N" 06512021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 
EMPRESA LINDA iFIES DAS. DOS SANTOS E CIA LTDA, inscrita no CNP! N°: 17.443.742/0001-
94. OBJETO: Execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência 
técnica para veiculas (leves e pesados) e máquinas da frota oficial deste poder executiva, 
compreendendo o fornecimento de mão de obra, peças, insumos e acessórios originais ou 
genuínos. BASE LEGAL: Decreto Federal na 10.024/19, Lei ne 10.520/02, Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993 e demais legislação aplicável. VALOR: R$ 1.733,05 (hum mil setecentos 

Documento assinado digitaUuente conforme AAP ne 2.20P,) de 24/08/20U1, (CP 
sue inseto: a infrarerunora de craves Públicas PresPeire - fCe-tPesil 



DOM - Santa Qudoria do Maranhã 

Diário Oficial do Município Processo:~ 
Folha: /120 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhãnp —,ubrica: 

Art. 10. O pleno será formado por todos os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e seus respectivos suplentes. \ ---1

Art. 11. Os membros do COMDIM não receberão remuneração de qualquer espécie, sendo, entretanto, o exercício do cargo reconhecido como 
função pública relevante. 

Art. 12. Caberá ao Poder Executivo propiciar ao COMDIM todas as condições administrativas, operacionais de recursos humanos e financeiros 
que permitam o permanente funcionamento do órgão, sua estruturação e atribuições, estando especificamente ligado para este fim à 
Secretaria Municipal da Mulher. 

Art. 13. As atividades do COMDIM e as normas de funcionamento reger-se-ão pelo Regimento Interno, que deverá ser elaborado no prazo de 
60 (sessenta) dias após a formação do COMDIM. 

Art. 14. O Poder Executivo deverá providenciar a instalação do COMDIM no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA, 04 de novembro de 2021. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 059687fcfab054b3559bc0ee51720b61ec2f6843 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO — SRP 030/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO— SRP 030/2021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço global que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico para atendimento da Prefeitura Municipal 
Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 17 de novembro de 2021, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://~.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 
as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, 19 de outubro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 16acba6d8f2a427771d5801e34aeeec765148ae5 // 

PORTARIA N° 353/2021 — GAB. SQMA 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, SÀMIA COELHO MOREIRA CARVALHO, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santa Quitéria do Maranhão — MA e de conformidade com o Decreto 
n° 02/2014. 

RESOLVE: 

Art. 01° Autorizar o afastamento temporário do Servidor, ANTONIO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR, Coordenador de Vigilância em Saúde, da 
Secretaria Municipal de Saúde, para participar do Treinamento alusivo ao Tratamento da Profilaxia da Raiva Humana, Diagnostico e Manejo 
Clínico em Pacientes com Suspeita da Doença, que será realizado no dia 22 de Outubro, de 2021, em Chapadinha— MA. 

Art. 02° Conceder ANTONIO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR 01 (uma) diária, para atender despesas com deslocamento, alimentação e 
hospedagem. 

Art. 03° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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São Luís-Ma, 4 DE NOVEMBRO DE 2021 

Nestas quinta e sexta-feira 
acontece o 400 Encontro 
Nacional de Comércio Exterior, 
Enaex 2021, o maior evento 
sobre o tema no Brasil. A 

edição será totalmente offline e traz o 
mote 'Reformar pra crescer',' com debates. 

Atua ização c 
2té cia ̂ V 

o CacUricowi
, em São Luís 

A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência Social 
(Semcas), prorrogou até o dia 
30 de novembro. o prazo para 
atualização cie dados do Cadastro 
Único (Cadúnico). Quem ainda 
não realizou as alterações deve 
procurar urn dos 20 Centros de 

ramela de Assistência Social 
, de acordo com o bairro 
reside, de segunda a sexto-

feira, das 8as17h. 
De acordo com a secretária 

da Semcas, Rosângela Bertoldo, 
o prazo foi prorrogado para 
assegurar que todos os 
beneficiários possam ir a um . 
dos Crus fazer a atualização 
dos dados. "A Prefeitura está 
estendendo o prazo pura que 
as oessoas não deixem de fazer 

a atualização das informações 
do Cadastro único. Estamos 
com todos os Crus funcionando 
e aqui faço um apelo para que 
não esperem a última semana 
de novembro para buscar a Crus 
mais próximo de sua residência; 
disse a secretária da Semcas, 
Rosângela Bertoldo. 

Quem não fizera atualização 
do cadastro, entre outras perdas, 
pode deixar de receber o 
Auxílio Brasil, além de outros 
benefícios sociais, A atualização 
cadastral deve acontecer de 
forma contínua para garantir 

qualidade dos dados, bem 
como, que as informações 
registradas na base do Cadastro 
Único estejam sempre de 
'acordo com a realidade das 
famílias. • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SOE 030/2021. 

O Pregoeiro Okial 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.° 10.520IO2. 
Decreto n.. 10.02419 e subsidiariamente as disposições da Lei n.. 
8.666;93 e suas alterações posteriores, lidtação na niocialidade Pregão 
Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço global que 
tem Por obieto contratação de empresa para execução dos serviços 
ciE. Pavimentação e Recapeamento Asfáltico para atendimento da 
Pre'e'tura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizara no dia 17 de novembro de 2021, ás 09:00 horas (horário de 
Brasilia), atravês do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https:liwww.portaldecompraspublicas.corn.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Munidpal, na salada 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 
disooniveis na pagina web do Portai de Compras Públicas - endereço 
httpsliwww.portaldecompraspublicas.com.bt. Esclarecimentos 
adicionais no mesito endereço elou pelo telefone (.98) 3194-7701, 

1111os 08:00 às 12:00hs. 
SANTA QUITÉRHA DO MARANHÃO-MA 19 DE (MURRO de 2021 
Amaury Fabio Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. . 

MATEUS SUPERMERCADOS 
COMUNICADO - MATEUS SUPERMERCADOS; CNPJ 
03.995.515/0167-56 torna público, que RECEBEU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Autorização 
para Perfuração de poço tubular N' 83001012021 a Rua Divino 
Espírito Santo SIN, Bania VilaMansueto, município de Buriticupu, 
Maranhão, nas coordenadas 4' 19' 15,70"S W,46' 27' 01.50"0, 
bacia hidrográfica do rio Pindaré, para fins de consumo humano, 
conforme dados constantes no processo n° 131435/2021. 

RODRIGUES E NOLETO LIDA 
COMUNICADO - RODRIGUES E NOLETO LTDA, CNPJ 
21.463.105i0001-57 toma público, que RECEBEU da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Autorização para 
Perfuração de poço tubular N° 100020912021 situado a Rodovia BR 
010, municipio de Estreito, Maranhão, nas coordenadas S06' 32' 58' 
tu 47' 25' 52". bada hidrográfica do de Tocantins,para fins de consumo 
humano, conforme dados constantes no processo n° 10846812021. 

MATEUS SUPERMERCADOS S.A 
COMUNICADO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A, CNPJ 
03.595.515/0005-90 torna público, que REQUEREU da Secretaria 
de Estado do Meia Ambiente e Recursos Naturais, Autorização usos 
de água subterrânea, nas coordenadas 2`3113,32 44'13'25.2"W 
situado à AV 01,SiN,QD G -GORAS ANIL, Jardim de Fatima, no 
município São Luis Estado do Maranhão, para fins de consumo 
humano, conforme dados constantes no processo n' 209927/2021. 
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A Estrada do Ara çagy continua 
sendo a mais complicada e 

  perigosa via pública da Ilha de 
São Luís. Acidentes com danos 

materiais são registrados diariamente, 
sem contar com as vicias que já foram 
perdidas no local. 

"Um Brasil Que se alimenta e ouro Que não" 
FAMÍLIAS QUE NADA TEM E SOFREM PARA SOBREVIVER EM MEIO À PANDEMIA 

COM O DESEMPREGO E A ALTA NOS PREÇOS DOS ALIMENTOS 
Afame no Brasil aumentou 

mais ainda com o agravamento 
da pandemia do novo 
coronavírus. São 116,8 
milhões de pessoas vivendo 
em situação de insegurança 
alimentar no país, número 
equivalente a duas vezes a 
população da Argentina, 

O percentual de lares em 
insegurança alimentar grave 
(fome) nas regiões brasileiras 
corresponde a 18,01% no 
Norte; 13,8%, no Nordeste; 
6,9% no Centro-Oeste; e 6% no 
Sul e no Sudeste: além disso, 
11,1% dos lares chefiados por 
mulheres enfrentam a fome, 
Os dados são do Inquérito 
Nacional sobre insegurança 
Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-1 9 no 
Brasil, desenvolvido pela 
Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança 
Alimentar (Rede PENSSAN). 

A pandemia também 
contribuiu para o aumento 
dos índices de desemprego, 
atingindo a marta de 
14,1 milhões de pessoas 
desempregadas, de acordo 
COM a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Continua IPnad), feita 
pelo Instituto Brasileiro ele 

Ec 

Geografia e Estatistica ((BGE) 
e divulgada em dezembro de 
2020. Outra preocupação que 
tem Eirado o sono das famílias 
brasileiras, principalmente as 
mais vulneráveis, é a alta nos 
preços dos alimentos. 

Milhares de pessoas não 
têm o que comer: falta-lhes 
o alimento básico.. Por isso. 
além de todo. o trabalho 
que realiza ao longo do ano, 
a Legião da Boa Vontade 
também promove a sua 
tradicional campanha Natal 
Permanente da LBV — Jesus, 
o Pão Nosso de cada dial, com 
o objetivo de fortalecer esse 
espírito de Solidariedade e 
angariar doações em prol de 

quem mais precisa. 
Sob o lenta "um Brasil 

que se alimenta .e outro que 
não", a campanha da LBV 
está mobilizando doações 
para entregar, no mês de 
dezembro, 50 mil cestas de 
alimentos não perecíveis oro 
226 cidades brasileiras. No 
estado do Maranhão: a meta 
é arrecadar 27 toneladas de 
alimentos e clistribuirem forma 
de 1.360 cestas de alimentos, 
nos seguintes municípios: 
São Luis, são José do Ribamar, 
Raposa, Paço do Lumiar, 
Rosário, Bacabeira e Morros, 
as quais vão beneficiar famílias 
em vulnerabilidade social e 
em risco alimentar atendidas 

nos serviços e programas 
socioassistenciais da 
Instituição e também famílias 
assistidas por organizações 
que atuam em parceria com 
a Legião da Boa Vontade. O 
objetivo é proporcionar a elas 
um Natal digno e sem fome. 

Celebrara Natal é também 
ajudar quem mais precisa 

Doe itens que compõem a 
cesta: arroz, feijão, óleo, açúcar, 
café, leite em pó, macarrão, 
farinha de mandioca, fubá, 
farinha de rstillsrs, mistura 

- para mingau, extrato de 
transato, biscoito de maisena, 
canjiquinha, sardinha enlatada 
e sal. 

Posto de coleta: Centro 
Comunitário de Assistência 
Social da LBV ern São Luis: Rua 
Catulo da Paixão Cearense, 
74, Vila Passos. Telefone (98) 
3214-1428. Ou se preferir, Doe 

valor da cesta eu quantidade 
, que puder: acesso o site WWW. 

Ibviorg.br. 
Faça doações via 

transferência bancária pelo 
PIX: e-mail: pix@lbvorg.br. 

Acompanhe as ações 
realizadas peia Legião da Boa 
Vontade nas redes sociais, 
pelo endereço @LBVBrasil no 
Facebook e no Instagram. 

uatorial Maranhão alerta consumidores sobre novo golpe 
com ameaça de suspensão da energia aplicado Delo telefone 

A Equatorial, orienta 
conSuiniclores a ficarem 
atentos para ação de golpistas 
que, par telefone, ameaçam 
suspender o fornecimento 
caso um depósito não seja 
realizado em conta bancária. 
Os últimos casos registrados 
apontam que comerciantes 
seriam os principais alvos dos 
criminosos. 

O golpe, aplicado pelo 
telefone, se caracteriza por 
procedimento de caráter 
ernergencial em que os 
criminosos, alegando 
a existência de dívidas 
pencleates, solicitam que 
sejam efetuados depósitos em 
conta bancária sob ameaça de 

suspensão do fornecimento de 
energia ou retirada do medidor 
de energia da unidade 
consumidora. E os cuidados 
devem ser redobrados 
naqueles casos eis o autor do 
crime solicita que as vitimas 
entre ern comandam números 
de Central de Atendimento 
que não correspondem 
ao disponibilizado pela 
distribuidora. 

Tal procedimento não 
corresponde com a conduta 
adotada pela concessionária 
em casos de inadimplencia. A 
suspensão do fornecimento 
de energia é um procedimento 
adotado em última instância e 
é precedido por aviso prévio 

GERDAU ACOS LONGOS S A 
COMUNICADO - GERDAU ACOS LONGOS S.A., CNPJ: 
07.358.70110278101, Torna público que requereu junto e Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, ern 
25/1012021, a Outorga de Água Subterrânea para Consumo 
Humano, conforme Processo n° 210407/2021. Localização do 
poço: Latitude 05' 33' 27,0" Sul e Longitude 47° 27' 14,6" Oeste, 
vazão solicitada de 4W/hora, localizado na Rodovia BR 010, Lote 
03, Quadra M, Bairro Vilinha,-Município de Imperatriz- MA. 

que chega ao cliente através 
da sua conta de energia. Diante 
da necessidade, o ato da 
realização do corte de energia 
pode ser evitado somente 
através do pagamento da 
fatura recebida pelo cliente em 
sua residência ou da segunda 
via da conta emitida através de 
um dos nossos canais oficiais. 
Nunca através de depósitos 
bancários. 

Nas situações de acúmulo 
de débitos a empresa 
oferece ao cliente opções 
de negociação que podem 
ser consultada', através da 
central exclusiva 0800 098 
2997, no sita da Equatorial ou 
presencialmente em uma das 

agências de atendimento. 
Corno se prevenir: 
A Equatorial Maranhão 

reforça que qualquer cobrança 
efetuada pela concessionária 
é realizada através dos canais 
oficiais e Orienta os clientes: 

- Busque contato com a 
empresa somente através dos 
canais oficiais disponibilizados 
para-o atendimento ao 
cliente. Sendo eles: Central de 
Atendimento (116), aplicativo 
Equatorial, WhatsApp - Clara 
(98 2058-0116), sito www. 
equatodalenergia.com.br, 
central de negociação 0800 
098 2997, ou uma de nossas 
agências de atendimento 
presencial. 

QUINTAS LIDA 
COMUNICADO - QUINTAS LTDA inscrita no CNPJ de n° 
34.842.320z0001-03, pessoa, juridica, toma público que 
requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM 
do município de São José de Ribamar- MA, a Licença Prévia - 
LP, para empreendimento QUINTAS TURIJ. que será construido 
na Travessa Bom Jardim. n° 50, Bairro Bom Jardim, CEP: 
05.110-000, município de São José de Ribamar - Ma, conforme 
processa de re 82.5121 em 10.09.2021. 
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Presidente do Banco Central. afirma que mudanças 
climáticas afetam a estabilidade financeira 

Roberto Campos Neto participou por videoconferência do evento. 
O presidente do Banco 

Central (BC), Roberto Campos 
Neto, disse ontem 131 que as 
mudanças climáticas entra-
ram nas análises de risco dos 
bancos centrais por afetarem a 
política monetária e, também 

a estabilidade dos preços. 
Campos Neto participou, 

nesta quarta-feira, por vide-
nferência, de um evento 
Pavilhão Brasil na Cúpula 

do Clima das Nações Unidas 
(COP26), sobre a agenda de 
sustentabilidade do BC. 

Campos Neto disse que 
cada vez mais os bancos 
fazem análises de como essa 
variável do risco climática produção de alimentos. delas de fornecimentos': disse. economia verde e será neces-

pode impactar o sistema "A degradação do meio "Para nós é muito importante sario, em todo o mundo, que 

financeiro e, como conte- ambiente afeta as políticas vislumbrar essa estabilidade os bancos centrais sejam cria-

quencia, na variação dos monetárias. Isso vimos no ao longo do tempo para que tivos no financiamento dessa 

preços e citou como exemplo Brasil, onde tivemos a primeira essa política monetária seja transição. 

o fato de que as mudanças onda [da pandemia de co- mais eficaz" completou. "Essa transição a uma eco-

climáticas têm influenciado vid-19] e depois tivemos uma Na avaliação do presidente nomia verde vai ser mais difícil 

no aumento do preço e no geada que acabou afetando do BC, devido a esse conjun- do que se imaginava. Por isso 

debate sobre um modelo a produção de alimentos e to de fatores, o cenário de é importante se manter a cria-

mais limpo de produção da também muitos eventos cli- pós-pandemia vai atrasar a tividade no financiamento da 

energia elétrica, bem como a matológicos mudando as ca- transição do Brasil para uma transição" afirmou, 

provado prioridade para mulheres chefes de familia 
concessão de credito para microempreendedores 

A Comissão dos Diretor da 
Mulher da Câmara dos Depu-
tados aprovou proposta que 
prioriza mulheres chefes de fa-
Mília na concessão de crédito 
para microempreendeciores. 

A proposta altera a Lei 
10,735/03, que estabelece que 
bancos mantenham uma par 
cela dos depósitos à vista em 
operações dê crédito destina-
das a microempreendedores, 

O texto aprovado é o Proje-
to de Lei 1629/21, da deputada 
Tia Eron (Republicanos-BA), 
que recebeu parecer favorável, 
cum emenda, do relatar, depu-
tado Fabio Tracl (RSD-M5). 

A emenda visa ajustar a 
proposta à mudança na 
10.735/11, que até 2018 be-
neficiava também pessoas 
fisicas de baixa renda. O pro-I" 
jato original também abrangia 
mulheres de baixa renda. 

"A lei citada, portanto, teve 
a sua abrangência reduzida, 

uma vez que deixou de falar taxas de juros em valor, no ter conclusivo esera analisado 
de empréstimos para a baixa minimo,10% menor do que as pelas comissões de Finanças e 
renda. De qualquer forma,, praticadas para empréstimos TributaçãojedeConstituição e 
ainda podemos aproveitar a concedidos a mulheres teu- Justiça e de Cidadania, 
ideia do projeto em discussão" ponsávels pelo núcleo familiar, 
disse o relator. Tramitação Fonte: Agéncia CcImara 

A proposta aprovada prevê O projeto tramita em cará- de Noticias 
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CAIXA começa a operar linha de crédito do Habite 
Seguro a partir desta quarta.feira (03111) 

Interessados ja podem to- 300 mil. Para solicitar o crédito, 
licitarfinanciamento com sub- os profissionais interessados 
rádios e condições especiais deverão comprovar o vinculo 

A CAIXA começa a operar, ernpregatício com um órgão 
a partir desta quarta-feira de segurança pública. 
(03/11), o Habite Seguro - Essa comprovação é teu-
Programa Nacional de Apoio lizada através de formulário 
à Aquisição de Habitação para emitido pelo órgão emprega-
Profissionais da Segurança dor, cujo modelo está dispo-
Pública, implementado pelo nível no endereço, na opção 
Ministério da Justiça e Segu- 'Como Aderir" 
rança Pública, Policiais, bom- A contratação está sujeita 
beiras, agentes penitenciários, à aprovação de crédito. 
peritos e papiloscopistas de Beneficiou CAIXA: 
todo o país já podem solici- Os profissionais da se-
ter o crédito para aquisição gurança pública com renda 
da casa própria, com condi- mensal superior a R$ 7 mil 
ções especiais, em qualquer ou que queiram financiar um 
agência da CAIXA ou em um imóvel com valor superior a 
Correspondente CAIXA Aqui, R$ 300 mil também contarão 

Pelo Habite Seguro, é pos- com benefícios adicionais da 
sível financiar imóveis novos CAIXA. 
ou usados, unidades de em- As linhas de financiamento 
preendimentos financiados dos imóveis têm prazo de pa-
na CAIXA e ainda a construção gamento de até 35 anos, com 
de imóvel individual, inclusive destaque para a modalidade 
pelo Programa Casa Verde e Poupança CAIXA, lançada em 
Amarela. 2021. A linha conta com taxas 

O subsídio do programa, a partir de 2,95% a.a., somado 
proveniente de recursos do à remuneração adicional da 
Fundo Nacional de Segurança poupança e saldo devedor 
Pública (FNSP), é destinado atualizado mensalmente pela 
aos profissionais da segurança TR, Nessa modalidade, o clivo-
publica com renda mensal de te pode optar ainda por um 
até R$ 7 mil, que ainda não prazo de carência de até seis 
possuam imóvel próprio eque meses para início do paga-
optem por um imóvel com mento da parcela de juros e 
valor de avaliação de até R$ amortização. 

A Indústria 4.0 e o Lean Manufacturing bancando a sua 
Empresa è tema de diálogo Industrial Virtual da REMA 

Sabe como sua empresa 
pode aumentara eficiência e 
produtividade em suas ope-
rações industriais e adminis-
trativas? Que tal conhecer 
exemplos de Melhorias que 
foram feitas em algumas in-
dústrias brasileiras e como a 
empresa pode tiatára questão 
da Liderança, da Cultura e das 
Pessoas visando á excelência 
amo l? 

Virtuais são eventos a serem 
ofertados como serviços dos 
sindicatos a empresários in-
dustriais. São compostos por 
palestra seguida de escla-
recimento de dúvidas dos 
participantes acerca de ternas 
relacionados tanto ao Am-
biente de Negócios e Políticas 
Públicas, quanto ao Ambiente 
Interno da Empresa. 

Para o consultor.IRrociüti-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITARIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 030/2021; 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhão, toma público para conhecimento dos 
Interessados que fará realizar, soba égide da LeJ ri 10.520/02, Decreto 

10.024/19 e subsidiariamente as disposições cia Lei n..8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
com registro de preço, do tipo menor preço global que tern por objeto 
contratação de empresa para execuçãodos serviços de Pavimentação 
e Recapeamento.Asfáltico para atendimento da Prefeitura Municipal 
Santa Quitaria do Maranhao/Ma, o certame se realizará no dia ride 
novembro de 2021. ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, sita httos,/,Www.por-
taldecomprasoublicas.corn.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 Quitérla sio 
Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
pagina web do Portal de Compras Públicas - endereço tittos://www. 
portaidecomPiaspublicas.com.br.Esclarecimehtos adicionais no mes-
mo endereço elou pelo telefone (.9B) â 194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUÏTERIA DO MARANHÃO-MA, 19 DE OUTUBRO de 2021 
Arnaury Fabio Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 


