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Municipal de Saúde do município de Poção de Pedras/MA. Fonte de Recursos: 
0205.10.301.0181.2.045 - 4.4.90.52.00.Fonte: 0102000000 Fundamentação Legal: Lei 
Federal n2 8.666/1993 e Alterações Posteriores, Vigência do Contrato: 22/11/2021 A 
22/07/2022. Data da Assinatura: 07/12/2021. Signatários; Município de Poção de Pedras 
(MA)/Fundo Municipal de Saúde por seu Prefeito Francisco de Assis Urna Pinheiro, como 
Contratante e pela empresa REOCIE INFO E PAPELARIA LTDA o Sr. Gustavo Lopes da Silva 
corno Contratado. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n2 204/2021. Processo Administrativo ne 10.010/2021. Partes: Prefeitura 
Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa E DEi DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o ne 22.086.632/0001-52. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços na produção e organização de eventos do festas de fim de ano do Município 
de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 07/12/2021 a 07/12/2022, valor: R$ 45.400,00 
(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Fundamentação Legal: Lei nu 8.666, de 21 de junho de 1993, RECURSOS: Próprios, 

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 3E/2021 

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SANTA QUITÉRIA 
DO MARANHÃO, através da(o) Secretaria Municipal de Administração torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo 
licitatório ne PE 36/2021 que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para 
execução dos Serviços de implantação asfálticas no Município de SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO/MA. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse 
modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nu PE036/2021 à(s) 
proponente(s) GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS EIRELI - GETEX, situada na Av. dos 
Holandeses, Ed. Century Multiemp, S. 106, 14, São Marcos, CEP 65.071.380, São Luís, 
Estado do Maranhão, Inscrita no CNPJ nu 13.022.102/0001-50, com o valor total de R$: 
1.000.349,68 (um milhão trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos),, 
vencedora, vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu 
objeto. Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume. 

Santa Quttéria do Maranhão/MA, 6 de dezembro de 2020, 
CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO 

Secretário Municipal Gestor 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 36/2021 

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Municiplo de SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO, atreves da(o) pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório ne PE 
36/2021 que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para implantação 
asfáltica no município de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. Foi em toda sua 
tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao 
mérito, ADJUDICO o processo licitatório PE 36/2021 à(s) proponente(s) GERAL 
CONSTRUÇÕES TÉCNICAS EIRELI - GETEX, situada na Av. dos Holandeses, Ed. Century 
Muitiemp. S. 106, 14, São Marcos, CEP 65,071-380, São Luís, Estado do Maranhão, 
inscrita no CNP) ne 13,022.102/0001-50, com o valor total de R$: 1.000.349,68 (um 
milhão trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), vencedora(s) 
desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto, Publique-se. 
Ao departamento competente para as providências de costume. 

Santa Quitéria do Maranhão/MA, 3 de dezembro de 
2021. 

AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 
PREGOEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 45/2021 

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 e.5 10.520/02, Decreto e.2 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do 
tipo menor preço que tem por objeto contratação de empresa para manutenção 
equipamentos hospitalares e odontológicos com reposição de peças de para atendimento da 
Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 23 de 
dezembro de 2021, ás 14:00 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 do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 

Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas.comfir. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (e 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão/MA, 7 de dezembro de 2021. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP Ne 44/2021 

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.2 10.520/02, Decreto ree 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alteraçaes posteriores, licitação na modalidade 
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 livros escolares 
do ensino infantil, fundamental I e II e EIA para atendimento da Prefeitura Municipal 
Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 23 de dezembro de 
2021, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspubiicas.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 do Maranhão - Ma. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas.com.be Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (e 98) 3194-7701, das 08:00 as 
12 .00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 7 de novembro de 2021. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

Este documento pule ser verificado nn endereço elatranko 
http://rm..ingov,briautentiodade.hunt pelo tedlgo 05302021L21300248 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARAN AO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ne 25/2021-CPL 

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 do 
dia 27 de dezembro de 2021, sede da Prefeitura Municipal de Silo Domingos do Maranhão 
- MA, localizada na praça Getúlio Vargas - centro, licitação na modalidade Pregão 
Presencial N2 25/2021/CP1 do tipo menor preço por item cujo objeto é contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços especializados na assistência técnica ao 
gerenciamento fiscalização, assessoria técnica (cadastramento e acompanhamento de 
proposta) no Ambito de plataforma gerenclais, SIMEC, SINCONV E SISMOB, Em 
atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas 
e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel e itens de proteção necessário, 
Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço 
supra de 22 a 6e feira, no horário de 8:00 às 12:00 horas, e-
mail:cpisoodorningos.ma@grnall.corn ou www.saodomingosdornaranhacerna.gov.behttps:/ 
www6ece.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul 

São Domingos do Maranhão/Ma, 8 de dezembro de 2021. 
JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA 

PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 19/2021 - REGISTRO DE PREÇOS 19/2021 

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João do 
Carú/MA realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa 
Aberto, do Tipo Menor Preço Global por Lote, regida pela Lei ne 10.520/2002, Decreto ne 
013/2021, Lei na 8.666/93 e suas alterações. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e materiais 
hospitalares, atender a necessidades da secretaria de saúde do município de São João do 
Carú/MA. Data e horário do início da disputa; 27/12/2021 as 10:00 horas. Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.be Poderão participar da Licitação empresas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser 
obtidas no site da Prefeitura (https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portal/index.php), e 
também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do 
Município de São João do Carú/MA, Rua do Limão na 109, Centro, São João do Carú/MA, 
onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em midia, podendo ainda ser 
solicitado via e-mail: cplsaojoa2021@hoemall,com.com. 

São João do Carú/MA, 9 de dezembro de 2021. 
LUCIANA GONÇALVES DA SILVA 

Secretária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato ne 243/2021. Tomada de Preços Ne 5/2021, Partes: Prefeitura Municipal de São 
João do Paraiso/Nla, Através da Secretaria Municipal de Educação/Fundeb e A Empresa e. 
Oliveira Ramos Eireli. Objeto: O presente contrato tem por oblato a Contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma do prédio da escola 
municipal PAULO FREIRE localidade Minador. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo 
legal á licitação na modalidade Tomada de Preço ne 005/2021 e rege-se pelas disposições 
expressas na Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de 
direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a 
integrar este contrato. VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). VIGÉNCIA: O 
presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 90 dias. Dotação 
Orçamentária: 02 - Poder Executivo - Orgào: 14 - Fundeb - Unidade O 1 - 14.01 - Fundeb 
- Clasificação Funcional: 12.361.0403.1027 - Construção Ampliação e Reforma de Unidades 
do Ensino Fundamental. Elemento de Despesa, 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Fonte de 
Recursos: Vaat. Data da Assinatura: 3 de dezembro de 2021. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato ne 243-A/2021. Tomada de Preços Ne 5/2021. Partes: Prefeitura Municipal de São 
João do Paraiso/Nia, Através da Secretaria Municipal de Educação e A Empresa e. Oliveira 
Ramos Eireli. Objeto: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de 
engenharia para execução dos serviços de reforma do prédio da escola municipal PAULO 
FREIRE localidade Minador. BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal à licitação 
na modalidade Tomada de preço na 005/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei 
ne 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público 
e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este 
contrato. VALOR: R$ 18.442,58 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e 
oito centavos). VIGÊNCIA: °presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 
vigência de 90 dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
ORGÃO: OS • SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNIDADE 05,1 - Secretaria Municipal 
de Educação CLASIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0403,1028 - Construção, Ampliação e 
Reforma de Unidades Escolares.12.365.0404.2073 - Manutenção do Salário-Educação Q5E - 
Manutenção da Secretaria de Educação. ELEMENTO DE DESPESA. 4.4.90.51.00 Obras e 

Instalações. FONTE DE RESCUSOS: TESOURO MUNICIPAL/FPM/ICMS e RECURSOS DO 0.5E. 
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 

EXTRATO DE CONTRATO - T P 19/2021 

0 Município de Sítio Novo - MA, torna público para conhecimento de todos, referente à 
Tomada de Preço: N.e 019/2021. Objeto: CONTRATO: Ne 184/2021 CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, CONTRATADO: AROS 
CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 23.706.563/0001-05, com sede estabelecida na Rua 201 SE ne 
22 Setor Unidade 201 Cidade: Operaria Sio Luís - MA. Objeto: Construção de Portais no 
Município de Sítio Novo (MA). Lei Federal 8,666/93 e suas alterações; A vigência do 
presente contrato será de doze meses, a partir de 06,12.2021, podendo ser prorrogada nos 
termos e condições previstas na Lei O 8.666/93, se de interesse da contratante. Valor 
global do contrato R$: 580,000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais). 

Sítio Novo Maranhão, 6 de dezembro de 2021. 
ANTÔNIO COELHO RODRIGUES 

Prefeito 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 19/2021 

O Município de Sitio Novo MA, torna público para conhecimento de todos, 
referente à Tomada de Preços N2 19/2021. Objeto: Construção de Portais no Município 
de Sitio Novo (MA). FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93; valor global R$: 
580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais). O Prefeito resolve ADJUDICAR o objeto 
licitado ao licitante: ARSS CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 23.706.563/0001-03, com sede 

Documento assinado drajtalmente ountonne MC a 2.21X14 de 24/08/2001. CP 
que institui a Intraestrutura de Chaves russas arasilelra. 'CP-Brasa. 



GERAL 
Email: extraredacao@gmalicom 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 006/2021. 

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO com do tipo menor preço 
global, que tem por objeto contratação de empresa para 
execução de reforma do mercado municipal de Magalhães 
de Almeida, o certame se realizará no dia 28 de dezembro 
de 2021, ás 08:30 horas (horário de Brasília), sendo presidida 
pelo Presidente da CPL desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 
Recurso: FEDERAL (CEF E OUTROS) A ser regida pelas normas 
deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n. 8.666/93 e 
demais legislação pertinente, O Edital, está e disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2. a 6° feira, no horário 
das 08:00 es12:00 horas, onde também poderão ser obtidos 
esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 (ama) resma de 
papel 4. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 07 DE DEZEMBRO de 2021 
Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeira Municipal. 

REFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 02612021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de 

Almeida, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Leis.' 10520/02, 
Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei ne 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico dotipo menor preço por lote, apuração por Item 
que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
livros didáticos para educação infantil, fundamental I e lide rede 
de ensino do município de Magalhães de Almeida/Ma. o certame 
se realizará no dia 22 de dezembro de 2021, ás 08:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portaldecompraspubkas.com. 
br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma, 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaidecompraspublicas.com.be Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço e/ou pelo telefone ('981 3483-1122, das 08:00 
as 12:00hs.07 de dezembro de 2021 

Frandel Pessoa da Silva, 
Pregoeira Municipal. 

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de 
Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil, São Luís- MA. 
0313850155 2021 6 00082 241 0001841 69 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 1841 /2021 Prazo: 15 dias, 

ficial de registro de Casamento da 4. Serventia- COHAB Anil, 
Isenta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que DAILSON 
LOPES DA CRUZ, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRO, Profissão Garçom, filho de João Moreno da Cruz e de 
Maria Rosa Espirito santo Lopes, Residente e domiciliado nesta 
capital, e ROSA MARIA COSTA, de nacionalidade Brasileira, 
estado civil SOLTEIRA, profissão Do lar, Filha de Raimundo 
de Jesus Costa e de Maria do Rosario Costa, residente e 
domiciliada nesta Capital, requerem a habilitação para 
casamento. Quem tiver conhecimento de algum impedimento 
e/ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), do Código Civil, 
poderá apresentá-lo, por escrito perante este cartório. 
São Luis (MA), 09 de DEZEMBRO de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento, 
Da 4. Serventia - Anil, São Luis- MA. 
0313850155 2021 6 00082 244 000184463 
EDITAL DE PROCLAMAS N° 1844 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4° Serventia - COHAB 
Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que ERODAX 
ROCHA CALDAS FILHO, de nacionalidade Brasileira, estado 
civil DIVORCIADO, Profissão Radiologista, filho de Erodax 
Rocha Caldas e de Maria Regina Monteiro Caldas, Residente 
e domiciliado nesta capital, e LIDIA RAQUEL FERREIRA DIAS, 
de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão 
Administradora, Filha de Elias Dias e de Elzamar Dias Ferreira, 
residente e domiciliado nesta Capital, requerem a habilitação 
para casamento. Quem tiver conhecimento de algum 
impedimento e/ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), do 
Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este 
cartório. 
São Luís (MA), 09 de DEZEMBRO de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DEVASCONCELOS) 

Process 
Folha: 
Rubrica: 

JORNAL 

São Luís-Ma, 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 04412021, 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitaria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 10.520/02, 
Decreto na 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei na,
8.6603 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 contratação de empresa para 
fornecimento livros escolares do ensino infantil, fundamental Iene EJA 
para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhao/ 
Ma, o certame se realizará no dia 23 de dezembro de 2021, ás 08:00 
horas (horário de Brasfiia), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, sue https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco 
Moreira, n°45, Centro, Santa Quitaria do Maranhão- Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaidecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefonei' 
98)3194-7701, das 08.00 as 1200hs. 

SANTA QUFTtRIA DO MARANHÃO-MA, 07 de novembro de 2021 
Arnaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO 04512021. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitaria do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 10520102, Decreto 
na 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo menor preço que tem por objeto contratação de empresa para 
manutenção equipamentos hospitalares e odontológicos com reposição 
de peças de para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria 
do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 23 de dezembro de 
2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https-//www.portaldecompraspublkas, 
cante sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na 
saia da Comissão Permanente de Licitação, situada na rav Cel. Francisco 
Moreira, ri' 45, Centro, Santa Quitéria 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. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelotelefone 981 
3194-7701, das 08:00 as I 2:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-M.4,07 de dezembro de 2021 
Amaury Pablo Costa dos Santos. 
Pregoeiro Municipal. 
Pregoeira Municipal. 

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil, São Luís- MA. 
0313850155 2021 6 00082 240 0001840 60 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 1840 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB 
Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que DANIEL 
VITOR KZAM PEREIRA de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRA Profissão Estudante, filho de Jose Sousa Pereira e 
de Clara Patricia Miranda Kzam, Residente e domiciliado nesta 
capital, e VITÓRIA OLIVEIRA AROUCHE Dita, de nacionalidade 
Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão Estudante, Filha 
de Pedro Paulo Arouche Diniz e de Rosilda Chaves Oliveira 
Diniz, residente e domiciliada nesta Capital, requerem a 
habilitação para casamento. Quem tiver conhecimento de 
algum impedimento e/ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), 
do Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este 
cartório. 
São Luls(MA), 09 de DEZEMBRO de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de 
Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil, São Luis- MA. 
0313850155 2021 6 00082 242 0001842 67 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 1842 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia -COHAB Anil, 
nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que RAIMUNDO 
NONATO BELO, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRO, Profissão Comerciante, filho de José Ribamar Belo, e 
de Maria da Graça BeloResidente e domiciliado nesta capital, 
e ROSALINA PEREIRA ALVES, de nacionalidade Brasileira, 
estado civil SOLTEIRA, profissão Do lar, Filha de Manoel Alves 
e de Teodora Pereira Alves, residente e domiciliaria nesta 
Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver 
conhecimento de algum impedimentos/ou causa suspensiva 
(art. 1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por 
escrito perante este cartório. 
São Luis (MA), 09 de DEZEMBRO de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01512021-CPUPMPR 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na 

Avenida Castelo Branco, ri' 96, Centro, Paulo Ramos - MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática 
para Informatização das equipes de Saúde da Familia e de Atenção 
Primária de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Paulo Ramos/MA, conforme Edital e anexos. A sessão será 
realizada no dia 22 de dezembro de 2021, às 0915:00min (nove horas), 
no sitio eletrônico www.e-pauloramos£onabr. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da CPL localizada na 
Rua 7 de Setembro, s/n, Centro, Paulo Ramos/MA, onde poderão 
ser consultados gratuitamente e obtidos através do portal da 
transparência na forma digital através do endereço eletrônico www. 
pauloramos.ma.gov.br e www.e-pauloramos,com.br, ou ria forma 
finita mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de 
papel de 500 folhas, tamanho A4, 21 Ox297mm, 75g/m', ultra branco. 
Esclarecimentos adicionais no endereço da CPL e via e-mail cpl@ 
pauloramos.magov.br de 2. à 6° feira, no horário das 08h:00m1n às 
12h:00min. Paulo Ramos/MA, 06 de dezembro de 2021. JOÃO PAULO 
SANTOS MARINHO RODRIGUES. Pregoeiro da CPUPMPR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO ar 016/2021-CPUPMPR 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na 

Avenida Castelo Branco, is' 96, Centro, Paulo Ramos - MA através da 
Comissão Permanente de Lkitação, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRóNiCA, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa para prestação dos serviços de informatização das equipes de 
Saúde da Família e de Atenção Primária, por meio da Implementação 
de Prontuário Eletrônico de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Paulo Ramos/MA., conforme Edital e anexos. 
A sessão será realizada no dia 22 de dezembro de 2021, às 1441:00min 
(quatorze horas), no sitio eletrônico www.e-pauloramos.com.br. O 
Edital e seus anexos estai:ia disposição dos interessados na Sala da CPL 
localizada na Rua 7 de Setembro, s/n, Centro, Paulo Ramos/MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente e obtidos através do portal da 
transparência na forma digital através do endereço eletrônico www. 
pauloramos.ma.gov.br e www.e-pauloramos.com.br, ou na forma 
física mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de 
papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/In', ultra branca 
Esclarecimentos adicionais no endereço da CPL e via e-mail cpl@ 
pauloramos.ma.govbr de 2. á 60 feira, no horário das 08h:00min as 
12h:00min. Paulo Ramos/MA, 06 de dezembro de 2021. JOÃO PAULO 
SANTOS MARINHO RODRIGUES. Pregoeiro da CPL/PMPR. 

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Da 4. Serventia-. Anil, São Luis-MA. 
0313850155 2021 6 00082 243 0001843 65 
EDITAL DE PROCLAMAS Ne 1843 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4. Serventia - COHAB 
Anil, nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que EDINHO 
PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
DIVORCIADO, Profissão Motorista, filho de Manoel Pereira 
da Silva e de Constancia Antonio Diniz Silva, Residente e 
domiciliado nesta capital, e ROSILENE CAMARA FERREIRA, 
de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, profissão 
Atendente, Filha de Raimundo Costa Ferreira e de Maria 
Benedita Cansam a Ferreira, residente e domiciliado nesta 
Capital, requerem a habilitação para casamento. Quem tiver 
conhecimento de algum Impedimento e/ ou causa suspensiva 
(art. 1521 e 1523), do Código Civil, poderá apresentá-lo, por 
escrito perante este cartório. 
São Luis (MA), 09 de DEZEMBRO de 2021. 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 

Enoch Ribeiro de Vasconcelos, Oficial de Registro de Casamento. 
Da 4. Serventia - Anil, São Luis- MA. 
0313850155 2021 6 00082 239 0001839 84 
EDITAL DE PROCLAMAS N. 1839 /2021 Prazo: 15 dias. 
Oficial de registro de Casamento da 4° Serventia - COHAB Anil, 
nesta capital, FAZ SABER, a quem interessar, que WHIDLLAN 
ROCHA GAIOSO, de nacionalidade Brasileira, estado civil 
SOLTEIRO, Profissão Soldado PM, filho de Jose Francisco das 
Chagas Gaioiso e de Maria do Carmo Rocha Guloso, Residente 
e domiciliado nesta capitai, e MARIA KAROLINA ARAUJO DA 
CONCEIÇAO, de nacionalidade Brasileira, estado civil SOLTEIRA, 
profissão Op. De monitoramento, Filha de Teodolina Araujo 
da Conceição, residente e domiciliada nesta Capital, requerem 
a habilitação para casamento. Quero tiver conhecimento de 
algum impedimento e/ou causa suspensiva (art. 1521 e 1523), 
do Código Civil, poderá apresentá-lo, por escrito perante este 
cartório. 
São Luís (MA), 09 de DEZEMBRO de 2021, 
(ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS) 
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Última Hora 
Empresa lança primeiro resort 
brasileiro dentro de uma vinícola 

Ampliando i  ainda mais seu portfólio, que já conta com sucessos ksolidados no Centro-Oeste, como Terra Santa Cidade do Lazer e o 
que aquático Arca Parque, a Mundo Planalto agora chega ao Sul, 

mais predsamentenocoraçãoda regiãodoValedosVinhedos,ern Bento 
Gonçalves (RS). O turismo ganha urna nova marca hoteleira, a Castelos 
do Vale Resorts, o primeiro resort do Brasil dentro de uma vinícola, a 
tradicional Dom Cândido.° ctiquetel de apresentação oficial da primeira 
etapadoprojeto,quandodolançamentodapedrafundamentalondeserá 
constniído o resort ocorre nesta qui nta-feira, 9 de dezembro, 
Inspirado no Vale do Loiro, na França, terá um investimento de R5 100 
milhões e será composto por 185 unidades, divididos em castelos 
temáticos,palacetetérreoepalaceteduplexcomjacteeinasacadaeserão 
divididos em duas etapas.Todo oconceito foi pensado para que asférias 
em familia sejam dignas da realeza. Então pensando na criançada, por 
exernplo,aMurxio PlanaltodesenvokeuaTurmadoCastelo personagens 
que irão comandar a programação infantil do resort Com isso os pais 
poderãmelaxartomandournbomvinhoenquantoseusfilhossedivertem 
comfiguraskidicas.Seguindournatendênciadomercado,prindpalmente 
no ia5s-panclemia, o empreendimento será viabilÉado em modelo de 
multipropriedade. O cliente passa a ser dono do imóvel, adquirindo 
sernanasdeferiasepagandoocustomensaldecondorninia0complexo 
Castelos do Vale Resorts será afiliado a RO, maior intercambiadora de 
férias do mundo (tempo =partilhado), que proporciona aos dentes 
"compraremseucasteki" etambérntocarsuassemanasemmaiscie4300 
clerrouemmaisdee 110 países. 

.ÀVPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
~TO AVISO DE LICITAÇÃO 

~TO PREGÃO ELETRONICO - SRP 044/2021. 
44TFX 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.. 10.520/02, 
Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei ne 

. %.. 6/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pre-
o Eletrônico com registro de preço, do tipo menoi.,preço por lote e 

puração por Item que tem por objeto contratação de empresa para 
fornecimento livros escolares do ensino infantil, fundamental I e II e DA 
para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhãof 
Ma, o certame se realizará no dia 23 de dezembro de 2021, ás 08:00 
horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, sita https://www.portaldecompraspublIcas.com.lor, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, nasalada 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Mo-
reira, n. 45, Centro, Santa Quiteria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontra mie disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefonei' 
98)3194-7701, das 08:00 as 1200hs. 

44DAT SANTA QUITÉRIA DO MARANHAO-Wk, 07 de novembro 
de 2021 

:MSS Arnaury Pablo Costa dos Santos. 
##CAR Preaoeiro Municipal. 

jornalodebate.com.br 

A Universityof LaVeme(ULV) 
é uma das mais tradicionais e 
respeitadas universidades dos 
Estados Unidos e, depois de 
quase dois anos de pandemia 
e com a abertura das fronteiras 
americanas, reabre suas portas 
para estudantes estrangeiros 
que se interessem pelos cursos 
de curta duração oferecidos pela 
universidade. 

Em parceria com a IBS Ame-
ricas, que seleciona os alunos 
partidpantes, a ULVoferece nove 
opções de cursos,que são dividi-
dos em dois grupos: Graduate - 
para graduandos ou profissionais 
recém-formados e Advanced-
para profissionais pós-graduados 
e com experiência profissional. 

Os cursos disponíveis no nível 
Graduate são: 

Contemporary Topics in Pu-
bric Administration; 

Finance &Accounting; 
Leading &Coaching tire Hu-

jornalodebate.com.br 
Af 1,1t- O Debate 

rio ivTararthão 

Oportunidade para 
estudar na Califórnia 

Processo seletivo já está aberto para as turmas de janeiro e julho de 
2023. Inscrições até 31/12. 

seser~~6~11~1 

man Organizador); 
Strategy & Marketing; e 
Business English. 
Já os do nível Advanced são: 
Advanced Topics in Business 

Strategy; 
AdvancedTopics in Financial 

Decisions and Corporate Policy; 
Advanced Topics in Madre-

ting Management; e 
Advanced Topics in Project 

Management 
Os alunos selecionados têm 

a oportunidade de estudar du-
tante 3 semanasern uma univer-
sidade reconhecida como uma 
das America3 Top Colleges pela 
revista Forbes e ter aulas com 

professoresPhAsoomgrandeex-
periência profissional. Ocampus 
da universidade fica a apenas 50 
minutos de Los Angeles 

Outro diferencial é que no 
cronograma do programa es-
tão Inclusas também visitas a 
empresas para conversas com 
executivos, o que oferece uma 
visão global sobre os temas 
desenvolvidos ao longo do 
curso, algo muito importante 
para qualquer profissional. 
Mais uma vantagem de quem 
participa dos programas da 
University of La Varria és possi-
bi lidada de estudar com pessoas 
do mundo todo e desenvolver 
um networking global. Também 
Incluso em todos os cursos, há 
o módulo de Business English, 
que tem como objetivo ajudar 
os alunos no aperfeiçoamento 
do inglês, com foco em palavras 
e expressões do mundo dos 
negócios 

Artesanato maranhense presente na 21§ Fenearte 
A beleza e riqueza cultural 

do artesanato maranhense 
será um dos destaques da 21' 
Feira Nacional de Negócios do 
Artesanato (Fenearte) que será 
realizada entre os dias 10 e 19 
de dezembro, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, 
em Olinda. 

Para a feira, a Secretaria 
de Estado do Turismo do 
Maranhão (Setor-MA), por 
meio da Superintendência 
do Programa do Artesanato 
do Maranhão, selecionou 4 
artesãos individuais e 2 asso-
ciações, sendo uma entidade 
representativa de Impera-
triz e outra de São Luís. Um 
dos integrantes da comitiva 
maranhense é o mestre ar-
tesão Douglas Lopes, de 46 
anos, vencedor do Prêmio 
do Turismo 2019 na categoria 
artesanato e bastante conhe-
cido pelo seus trabalhos com 
bordados, bumba-meu-boi e 
embarcações. 

Para essa edição do evento, 
o Maranhão vai contar com 
um amplo acervo artístico e 
artesanal de 4.744 peças de 
várias tipologias diferentes, 
que somados, chegam ao 
valor de R5 228.796,00. 

Durante os dez dias de 
feira, o público vai poder inte-
ragir cornos próprios artesãos 
responsáveis pela produção 
dos mais variados itens expos-

tos nos stands, que represen-
tam as principais tipologias do 
artesanato maranhense, como 
a fibra de buriti, azulejaria, ren-
da de bilro, biojóias e cerâmica 
vitrificada. 

O secretário de Estado 
do Turismo, Catulé Júnior, 
classificou as feiras nacionais 
como grandes vitrines para 
a promoção e afirmação do 
artesanato maranhense no 

cenário nacional. 
'As feiras são importantes 

vitrines de exposição para a 
produção e, participar desses 
eventos, é colocar os nossos 
artesãos no mercado, favo-
recendo a comercialização 
e incentivando a melhoria 
constante na qualidade dos 
produtos apresentados', des-
tacou Catulé Júnior. 

Fenearte 
A Fenearte é considerada 

uma das mais importantes fei-
ras de artesanato da América 
Latina, em função do número 
de visitantes que resulta em 
alto volume de vendas aos 
expositores. Reúne cultura, 
gastronomia, moda, deco-
ração, música e artesãos de 
todos os estados brasileiros e 
de mais de 50 países. 

Apoiada pelo Programa de 
Artesanato Brasileiro (PAB), a 
principal proposta da feira é 
incentivar a produção cultural 
e artesanal do Brasil. 

Confira nossa tabela especial para publicação de 
atas, balanços, editais, avisos e muito mais. 

98 98860 0388 
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