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Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas,com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (2 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quiterla do Maranhão-MA, 26 de novembro de 2021. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP N2 42/2021 

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 10520/02. Decreto e.5 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei ri.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 
contratação de empresa para fornecimento de material limpeza hospitalar para atendimento 
de Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 13 de 
dezembro de 2021, ás 08:00 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, e2 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 

Públicas - endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (2 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

Santa Quitéria do Maranhão-MA, 26 de novembro de 2021. 
AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISOS DE ADIAMENTOS 
TOMADA DE PREÇOS N2 14/2021 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, nos termos da lei Federal n2 8.666/93 e alterações 
posteriores, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS NO 14/2021, com abertura 
prevista para o dia 02 de dezembro de 2021 às 09:00, FICA ADIADO para o dia 20 de 
dezembro de 2021 às 09:00 horas. 

São João dos Patos - MA, 30 de novembro de 2021. 
THUANY COSTA DE SÁ GOMES 

Secretária de Administração 

TOMADA DE PREÇOS Ne 15/2021 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por Intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, nos termos da Lei Federal MI 8.666/93 e alterações 
posteriores, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS NO 15/2021, com abertura 
prevista para o dia 02 de dezembro de 2021 às 15:00, FICA ADIADO para a dia 20 de 
dezembro de 2021 às 15:00 horas. 

São João dos Patos - MA, 30 de novembro de 2021. 
CAIRO COELHO DE SOUSA CORREA 

Secretário de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 10/2021 

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação/Comissão torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nn 10/2021, do Tipo Menor Preço, 
objetivando execução dos Serviços de Engenharia de reforma e ampliação da escola 
municipal Gonçalves Dias, no Município de São José de Ribarnar/MA, no dia 17 de 
dezembro de 2021, às 091100 (nove) horas horário local. LOCAL DE REALIZAÇÃO: No prédio 
da Biblioteca Pública Municipal - bairro Centro - ao lado da Prefeitura Municipal, nesta 
eidade. O edital se encontra à disposição dos interessados na Central de Licitações, 
Contratos e Convênios/CELICC, na Praça Matriz, no 142, Centro, de 22 a 62 feira, das 08h 
às 13h, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente mediante a apresentação de 
milha eletrônica (pen drive, CD, OVO ou outro). As empresas que adquirirem o edital 
mediante "download" na página/Portai Oficial do Município e tiverem interesse em 
participar desta licitação, deverão obrigatoriamente, retirar os anexos do referido edital no 
endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existincia de limite de 
carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da Prefeitura. Esclarecimento adicionais pelo 
telefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpleicitacao.ribamar@gmailcom. 

ADIEL TAVARES RIBEIRO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 7/2021 

Após análise detalhada da documentação das empresas abaixo relacionadas, 
referente ao processo administrativo na 432/2021, Tomada de Preços na 7/2021, que versa 
sobre Serviços de engenharia de reformo e ampliação da Escola Municipal e Centro de 
Reabilitação Integral Maria Amélia Bastos no Município de São José de Ribamar - MA, 
restou decidido o que segue: Inabilitadas: Cerveira Construções LTDA CNPJ: 
08.671.930/0001-89, motivo: Não atendeu ao disposto no item; 14.3.4 Item "1"; Verde 
Construções CNPJ: 10.672,133/0001-68; não atendeu ao disposto nos Itens: 14.2,5; 14.3.9 
e 14.3.10; Base Engenharia MEU CNPJ: 16.932.970/0001-65; não atendeu ao disposto nos 
itens: 14.4.5 e 14.4.2. Habilitadas: Mozak Engenharia e Construção LTDA CNPJ: 
28.775.270/0001-93 e 4MA Engenharia LTDA CNPJ: 32.253.402/0001-94. Contando a partir 
da divulgação, nos termos do artigo 82, § 12, inciso IV, da Lei Federal na 12.527/2011, nos 
diários oficias do município, fico concedido o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a 
apresentação de recursos referentes à habilitação, nos termos do artigo Are 109, inciso I, 
alinea "a" da Lei Federal 8.666/1993. Os autos do procedimento licitatório encontram-se à 
disposição dos interessados ne Central de Licitações, Contratos e Convênios - CELICC das 
08h es 13h. 

São José de Ribamar/MA, 30 de novembro de 2021, 
ADIEL TAVARES RIBEIRO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 6/2021 

Após análise detalhada da documentação das empresas abaixo relacionadas, 
referente ao processo administrativo nia 510/2021, Tomada de Preços 02 6/2021, que versa 
sobre Execução dos Serviços de Engenharia de reforma da Escola Municipal São José de 
Ribamar no Município de São José de Ribamar • MA, restou decidido o que segue: 
Inabilitadas: EMC Empresa Maranhense de Construção EIRELI EPP, CNPJ: 
04.947,246/0001, motivo: Não atendeu ao disposto no Item 14.4.2 letra "cl" e no item 
14.4.3; JS COMERCIO EIRELI, CNPJ: 12.508,451/0001-13, motivo: não atendeu ao disposto 
no item: 14.1.5; Habtos Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 21.544.541/0001-50, motivo: não 
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atendeu ao disposto nos itens 14.3.9 e 14.3.10; Verde Constr 6es, CNPJ: 
10.672.133/0001-68, motivo: não atendeu ao disposto nos itens 14.3.4 - Item 4,3.9 e 
14.3.10; Base Engenharia EIRELI, CNPJ: 16,932.970/0001-65, motivo: não atendeu o 
disposto nos itens 14.4.2 e 14.4.5. Habilitadas: Compac Construções e Consultoria LTDA, 
CNPJ: 05.909.466/0001-57 e AMA Engenharia LTDA, CNPJ: 32.253,402/0001-94. Contando a 
partir da divulgação, nos termos do artigo 82, § 12, inciso IV, da Lei Federal na 
12.527/2011, nos diários oficias do município, fica concedido o prazo legal de 5 (cinco) dias 
úteis para a apresentação de recursos referentes à habilitação, nos termos do artigo Art. 
109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal 8.666/1993. Os autos do procedimento licitatódo 
encontram-se à disposição dos Interessados na Central de Licitações, Contratos e 
Convénios - CELICC das 08h às 13h. 

São José de Ribamar/MA, 30 de novembro de 2021. 
ADIEL TAVARES RIBEIRO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA 
RETIFICAÇÃO 

No Extrato de Contrato Ne 73/2021, publicado em 03.08.2021 no DOU N2 145 
Pag. 201, Seção 3, ONDE SE LÉ: VALOR GLOBAL: q$ 660.012,91 (seiscentos e sessenta mil, 
doze reais e noventa e um centavos). LEIA-SE: VALOR GLOBAL: R$ 657.614,40 (seiscentos 
e cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos). Demais 
informações permanecem inalterados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 
DESPACHO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

Processo Adm. Nu 36/2021. 
Homologo o procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Na 

5/2021, em favor da empresa CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, CNPJ N2 03.785.719/0001-
73, valor de R$ 1.448.999,18, consiste na contratação de empresa de engenharia para 
realização de obra de implementação de melhorias sanitárias domiciliares no MUNICÍPIO 
DE TIMBIRAS/MA, CONVÊNIO FUNASA N2 908505/2020, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

ANTÔNIO BORBA LIMA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 22/2021 

O Município de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. 
BASE LEGAL: Lei nn 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações Decreto n2
10.024/2019 e subsidiariamente à Lei n° 8,666/93 e alterações. OBJETO: seleção de 
proposta visando a contratação de empresa para formação continuada de professores de 
educação infantil da rede municipal de ensino, através de capacitação, assessoria e apoio 
técnico no municipais de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 10 de dezembro de 2021 às 
08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço Av. Dep. Carlos 
Melo, 1670 - Aeroporto - Trizidela do Vale/MA, de 22 a 65 feira, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, No endereço eletrônico www.portaldecornpraspublicas.com.br e por e-mail: 
cpIpmtv@outlooliecom e na página wwwerizideladovale.ma.gov.br. 

Trizidela do Vale (MA), 24 de novembro de 2021. 
MARIA SÔNIA SILVA ABREU 

Secretária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

82 Termo Aditivo ao Contrato na 150/Tp/04/2018, Convênio: 013/2018/Secid/Ma/Contrato 
de Repasse n2 Tomada de Preços N° 04/2018. Processa Administrativo n2 00.004/2018. 
Partes: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 06.439.988/0001-76, 
Empresa: F.X.A GOMES NETTO EIRELI-ME, CNPJ: 00.665.891/0001-03. OBJETO: Contratação 
de Empresa especializada para construção de 02 Praças Públicas na Sede de Viana/MA. 
BASE LEGAI: lei 8.666/93 e alterações posteriores. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo 
entra em vigência a partir da data de sua assinatura, com vigência de até 150 (Cento e 
Cinquenta) dias, 02 35 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, 02 35 00 - Secretarie 
Municipal de Infraestrutura, 15 - Urbanismo, 154S1 - infraestrutura Urbana, 15 451 0323 
- Planejamento Urbano, 15 451 0323 1008 0000 Construir/Reforma ou Ampliar Praça e 
Jardins, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, 0.1.24 - Fontes de Recursos, Origem da Fonte 
de Recursos - Outros Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado, 
0.1,00 - Fontes de Recurso, Origem da Fonte de Recursos - Recursos Ordinários - Recursos 
do Exercício Corrente SIGNATÁRIOS: Raylson Ramon Santos Nunes • Secretário de 
Administração e Planejamento -CONTRATANTE e F.X.A GOMES NETTO EIRELI-ME. 
CONTRATADA. Viana/MA, 20 de Outubro de 2021. 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 13/2021 

A Prefeitura Municipal de Viana MA, por rneio da Pregoeira Oficial, torna 
público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do 
tipo menor preço por item, em regime da Fornecimento, tendo por objeto o Registro de 
Preços para eventual e futura Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de 
limpeza e higiene, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Viana/MA. 
A realização cio certame que estava prevista para ci dia 07 de dezembro de 2021, às 
10h3Omin (Dez horas e trinta minutos) - horário local de Viana/MA, foi adiada para o dia 
10 de dezembro de 2021, às 10h3Omin (Dez horas e trinta minutos). O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitavlana.com.br. O edital completo está à disposição dos Interessados no 
site: www.viana.ma.gov.br, e no SACOP • Sistema de acompanhamento de processos do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do e-mail: cplviana@gmail.com. Kelly Regina Santos de Macêdo. 

Viana/MA, 30 de novembro de 2021. 
KELLY REGINA SANTOS DE MACÉDO 

Pregoeira 

conforrnr MP na 2.000.2 de 24/00/20V1, ICP 
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"Estamos perto de ver o topo da 
inflação", diz presidente do BC 

Campos Neto afirma que pode haver melhora no ano que vem. 
O presidente do Banco 

Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, afirmou nesta sex-
ta-feira (26) que o pico da 
inflação está próximo do fim, 
com melhora a partir do ano 
que vem. 

"Está perto - olhando 12 
meses-dever o topo Ida infla-
ção), e a gente entende que, a 
partir do ano que vem, vai ver 
uma melhora", disse Campos 

iseto, ao participar de evento 
rtual com empresas do mer-

cado imobiliário, promovido 
pelo Sindicato da Habitação 
de São Paulo (Secovi-SP). 

Campos Neto afirmou 
que o BC imaginava, "em ai- gasolina subindo na bomba, todos os bens e ser viços se,"mas não tão baixo" como 
gum momento", que o auge puxado pelo etanol, produzidos no país) em 2022, a mediana em expectativas 
da inflação seria em setem- Projeção para o PIB mas não na magnitude apon- de agentes do mercado, 
brio, mas isso não ocorreu em O presidente do BC tam- tada pelo mercado em suas No último boletim Focus, 
função dos"choques de ener- bem indicou que a instituição últimas estimativas, a perspectiva do mercado era 
gia (que) vieram de forma deve piorar sua projeção para A última conta do BC, de de crescimento de apenas 
consecutiva, surpreendendo o crescimento do Produto alta de 21%, será provável- 0,7% para a economia brasi-
a todos; e do aumento da Interno Bruto (PIE, soma de mente revista para baixo, dis- leira em 2022. 

F. 

Turismo nacional deve encerrar 
o ano com crescimento de 16% 

O turismo brasileiro deve 
terminar o ano com crescimen-
to de 16% e faturamento de 

O5 130 bilhões, 22% inferior ao 
egistrado no período pré-pan-

demia, de acordo com dadosdo 
levantamento do Conselho de 
Turismo ((TI da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). 

Os segmentos que regis. 
traram os resultados mais 
expressivos, a partir do quarto 
mês do ano, foram os detrans-
porte aéreo, com alta anual de 
83,9%e serviços de alojamen-
to e alimentação, que teve ele-
vação de 61,9%, "No entanto, 
a base de comparação explica 
o resultado, pois, esses foram 
os setores que mais sofreram 
o impacto da crise em 2020, 
estando, também, abaixo do 
patamar de abril de 2019", diz 
a FecomercioSP 

Segundo os dados, a de-
manda dos passageiros aéreos 
atingiu nivel superior a 6 mi-
lhões em julho, mantendo-se 
no mesmo nível nos meses 
seguintes. Até junho esses 
números estavam menores 
do que 5 milhões de pessoas. 
A perspectiva da Fecomercio 

é a de que o transporte aéreo 
encerre o ano com faturamen-
to de R$ 37,8 bilhões, o que 
representa um crescimento 
anual de 30,5%."Porém, ainda 
36% abaixo da nível de 2019. 
Já o resultado projetado do 
último trimestre deve ser 12% 
menor em relação ao mesmo 
período do ano pré-pande-
mia; estima a entidade. 

O transporte rodoviário 
(intermunicipal, interestadual 
e internacional), que apre-
sentou quedas relativamente 

modestas no inicio do ano, 
deve encerrar 2021 com alta 
de 9% e faturamento de R$ 
17,7 bilhões (5,1% abaixo do 
patamar de 2019). Para o trans-
porte aquaviário, a projeção 
de alta 48,4% (R$ 467 milhões 
em valores absolutos). Para o 
grupo de locação de veícu-
los, agência e operadoras de 
turismo, a expectativa é que 
haja aumento no faturamento 
de 4,2%, chegando a RS 29 
bilhões. Na comparação com 
2019, o nível ainda é 8,5% 

abaixo do obtido. Embora 
negativo, é um dos resulta-
dos relativos mais favoráveis 
entre os setores analisados 
pelo levantamento. O último 
trimestre deve registrar um 
ritmo de crescimento de 7%. 

Os dados indicam ainda 
que o grupo de alimentação e 
alojamento deve registrar alta 
de 15,9%, com faturamento de 
R$ 25 bilhões, um quadro ain-
da negativo quando compara-
do ao ano de 2019, quando a 
alta foi de 26%. 
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COLUNA DE 
ECONOMIA 

Comissão promove debate sobre a 
estagnação a economia brasileira 

A Comissão de Desen- Otto Alencar Filho (PSD-BA), 
volvi m en to Econômico, a produtividade brasileira esta 
Indústria, Comércio e Ser- estagnada há quatro décadas. 
viços da Câmara dos Depu- "Não há a possibilidade de 
tados promove audiência crescimento ou desenvolvi-
pública na quarta-feira (1°) mento sem que haja molho-
com o tema "A estagnação rias significativas do nosso 
da produtividade da eco- capital humano, governança 
nomia e ambiente de negócios", 

Foram convidados pra acredita. 
participar do debate represen- O evento será realizado no 
tentes do Centro Brasileiro de plenário 5, às 16 horas, e terá 
Relações Internacionais (CE- transmissão interativa pelo 
BRI) e do Instituto de Ensino e portal e-Democracia. 
Pesquisa (INSPER). 

De acordo com o solicitan-
te da audiência, o deputado 

Fonte: Agência Câmara 
de Noticias 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QU RIA DO MARANH O 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP 42/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria cio 

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 ri° 
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 (tem que tem por objeto contratação de 
empresa para fornecimento de material limpeza hospitalar para 
atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do Maranhão/ 
Ma, o certame se realizará no dia 13 de dezembro de 2021,608:00 
horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https-J/www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av cd,Francisco 
Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão- Ma, O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal 
de Compras Publicas endereço https://www.portaldecompras-
publicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone 1° 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. SANTA 
QUITERIA DO MARANHÃO-MA, 26 de novembro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUEEÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE IJUTAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO 043/2021. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do 

Maranhão, Estado do Maranhao, 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.° 
8666/93 esuasalterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço que tem por objeto contratação de 
empresa para manutenção equipamentos hospitalares e odonto-
lógicos com reposição de peças de para atendimento da Prefeitura 
Municipal Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará 
no dia 13 de dezei obro de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https:// 
vvww.portaldecompraspublicascom.br,senclopresidida pelo Prego-
eito desta Prefeitura Munidpal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av Cel, Frandsco Moreira, n°45, Centro, Santa 
Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas-endere-
ço https://www.portaldecompraspublicas.com.be Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou peio telefone 98)3194-2701, 
das 08:00 as 12:00hs. SANTA QUITËRIA DO MARANHÃO-MA, 26 de 
novembro de 2021 

Arnaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 
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São Luís-Ma, 28129 DE NOVEMBRO DE 20 

Palmeiras desboca o Flamengo e gana 
o Iricampeollato da libertadores 

EM JOGAÇO NO ESTÁDIO CENTENÁRIO, RIVAIS DIVIDEM DOMÍNIO NO TEMPO NORMAL, 
E DEYVERSON DECIDE NA PRORROGAÇÃO APOS FALHA DE ANDREAS PEREIRA 

JOGADORES DO PALMEIRAS COMEMORAM O TITULO DA LIBERTADORES SOBRE O FLAMENGO 

De novo com emoção, 
de novo com um herói 
improvável, o alviverde 
continua imponente e dono 
da América. O Palmeiras 
se tornou tricampeao da 
Libertadores depois de vencer 
o Flamengo por 2 a 1 na tarde 
deste sábado, em Montevidéu, 
no Uruguai, e manteve o 
domínio continental com o 
segundo titulo seguido - já 
havia vencido a edição de 
2020 em janeiro, contra o 
Santos, no Maracana. Se no 
inicio da ano foi Breno Lopes, 

* esta vez foi Deyverson o 
sponsável por decidira favor 

do Verdão. Na prorrogação, 
provocou falha de Andreas 
Pereira, avançou sozinho e 
fez o gol do titulo - Raphael 
Veiga e Gabigol marcaram 
no 1 a 1 do tempo norma). 
Após um jogo praticamente 
Impecável, o time de Abel 
Ferreira vai mais uma vez para 
o Mundial de Clubes, no início 
do ano que vem. Enquanto 
isso, é hora de comemorar 
mals uma vez: a América 
continua inteira pintada em 
tons de verde. Assista aos 
melhores momentos da final 
da Libertadores: 

MAIS UM TRI! 
Com o titulo deste sábado, 

o Palmeiras iguala Grémio, 
São Paulo e Santos como os 
maiores brasileiros campeões 
da Libertadores - alam dos 
dois últimos títulos, também 
levantou a taça em 1999. 
CLIQUE AQUI e veja a lista com 
todos os campeões. 

OUTRO 
HERÓI IMPROVÁVEL 
Em janeiro, Breno Lopes. 

Em novembro, Deyverson. 
Mais uma vez, um atacante 
reserva é lançado por Abel 

Ferreira nos minutos finais 
de uma Libertadores.., e 
ele decide, Desta vez foi 
Deyverson, que usou a 
camisa 9 na competição 
e a honrou no momento 
mais importante: como um 
autêntico centroavante, 
pressionou Andreas Pereira 
numa saída de bola, roubou 
e finalizou na saida de Diego 
Alves para dar o segundo 
título continental seguido 
ao Verdão, Baita prêmio para 
um jogador que até divide 
opiniões, mas entende muito 
bem a torcida paimeirense e, 
novamente, conseguiu alegra-
la da melhor maneira! Afinal, 
foi dele também o gol do 
titulo brasileiro de 2018, em 
jogo contra o Vasco. 

QUESTIONAMENTOS 
Vice -campeão, o 

Flamengo deve terminar 
o ano sem grandes títulos 
nacionais ou internacionais 
(apenas a Supercopa do Brasil 
contra o próprio Palmeiras, 
no início da temporada) - há 
uma chance mínima de título 
brasileiro, quase nas mãos do 
Atlético-MG. A derrota pode 
aumentar a pressão sobre o 
técnico Renato Gaúcho, que 
neste sábado levou o que 
tinha de melhor a campo, 
apostando na experiência - 
mas demorou a colocar Pedro 
e Vitinho na prorrogação. 
Campeão em 2019, o Fla 
terá muito a debater no fim 
de 2021. Só Gabigol teve 
algum motivo para alegria: 
terminou a Libertadores como 
artilheiro, com 11 gols. 

PRIMEIRO TEMPO 
Os primeiros 45 minutos 

foram do jeito que o Palmeiras 
sonhava - e o Flamengo não 

queria. O time de Abel Ferreira, 
como gosta de fazer, deixou a 
bola nos pés do adversário 
e preparou a armadilha 
para aproveitar os espaços 
deixados pelos laterais. Logo 
aos cinco minutos, Gustavo 
Gómez fez lindo lançamento 
para Mayke, que deu passe 
para trás e viu Raphael Veiga 
entrar sozinho na área para 
finalizar e fazer o 1 a O. Depois 
disso, o Rubro-Negro tentou 
encontrar meios de furar a 
ótima marcação palmeirense 
e teve até arrancadas de David 
Luiz na esperança de abrir a 
defesa rival. Apesar dos 63% 
de posse, a bola passou pouco 
pelos pés de Arrascaeta e 
Gabigol, principalmente - 
quando passou, criou-se a 
melhor chance do Flamengo, 
com cruzamento de Gabi, 
desvio de Bruno Henrique e 
finalização de Arrascaeta para 
grande defesa de Weverton. 
Bruno Henrique ainda teve 
outras tentativas, mas foi 
muito bem vigiado por Mayke 
(talvez o melhor em campo) 
e Gómez. Defensivamente, 
um primeiro tempo quase 
perfeito do Palmeiras. 

SEGUNDO TEMPO 
O Flamengo voltou 

melhor e teve duas chances 
com Gabigol logo de cara - na 
primeira ele foi travado por 
Danilo e Gomez, e na segunda 
não conseguiu completar 
desvio de Milan Aro após 
cobrança de escanteio. O 
Palmeiras se manteve fiel 
ao que implantou desde o 
inicio, com uma linha de cinco 
defensores e deixando a bola 
com o Fla na intermediária. O 
time de Abel conseguiu até 
dar sustos, corno num chute 

de Ronyfora da área que exigiu 
grande defesa do goleiro, 
mas o Rubro-Negro cresceu 
e passou a ser mais agudo. 
Novamente no ataque, David 
Luiz fez Weverton operar um 
quase milagre em chute cara 
a cara. Pouco depois, Bruno 
Henrique subiu mais do que 
Gómez e cabeceou para fora 
em cobrança de escanteio. A 
entrada de Michael na vaga 
de Éverton Ribeiro fez o jogo 
ficar ainda mais concentrado 
perto da área do Palmeiras 
- e, chance após chance, 
o Flamengo conseguiu o 
empate com Gabigol, que 
recebeu, se livrou de Mayke e 
chutou cruzado, no canta de 
Weverton, para marcar. Com 
o Fia mandando nas ações a 
partir dali, Michael ainda teve 
a chance da vitória no tempo 
normal: recebeu lançamento 
de Arrascaeta, saiu de 
Piquerez, mas finalizou torto. 

PRORROGAÇÃO 
Kenedy entrou de um 

lado, e Deyverson do outro. 
Num Jogo equilibrado e cheio 
de estrelas, coube ao atacante 
do Palmeiras decidir logo aos 
quatro minutos do primeiro 
tempo: aproveitou falha de 
Andreas Pereira e finalizou 
na saída de Diego Alves, 
iniciando a festa da torcida 
alviverde, que era minoria 
no Uruguai. Renato Gaúcho 
respondeu colocando, talvez 
tarde demais, Pedro e Vitinho 
no jogo. Ai, já no desespero, 
o Fla apelou para a bola 
aérea, martelou, mas parou 
na zaga palmeirense. Antes 
mesmo do apito final, nomes 
como Luiz Adriano e Jorge já 
comemoravam no banco. E o 
título veio minutos depois. 

GILMAR JOSÉ CANAL I 

COMUNICADO - GILMAR JOSÉ CANALI, CPF N°261,013.350-20. 
Toma público que requereu, junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais- SEMA, a Licença Única Ambiental 
de Regularização - LUAR da fazenda Resfriado, localizada no 
município de Balsas- MA, conforme o processo n°233524/2021". 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021-CPL/PMPR 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede à 

Avenida Castelo Branco, n°96, Centro, Paulo Ramos -MA, através 
da Comissão Permanente de Licitação, toma publico, que fará 
realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada global, objetivando 
a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos 
Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no município 
de Paulo Ramos/MA, conforme Edital e anexos. A sessão do 
certame licitatório será realizada no dia 15 de dezembro de 
2021, às 09h:00min (nove horas), na sala de reuniões da CPL O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos Interessados na Sala 
da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos 
através do portal da transparência na forma digital através do 
endereço eletrônico www.pauloramos.ma.gov.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/ 
m2, ultra branco. Esclarecimentos adicionais no endereço supra 
avia emailcpl@pauloramos.ma.gov.br de 2°à Pfeira, no horário 
das 08h:00min às 121':00min. Paulo Ramos/MA, 26 de novembro 
de 2021. João Paulo Santos Marinho Rodrigues, Presidente da 
CPL/PMPR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 42/2021. 

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.o 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei na 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 contratação de 
empresa para fornecimento de material limpeza hospitalar 
para atendimento da Prefeitura Municipal Santa Quitéria do 
Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 13 de dezembro 
de 2021, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, 
na 45, Centro, Santa Quitaria do Maranhão - Ma. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis ria pagina web 
do Portal de Compras Publicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.ba Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (. 981 31947701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉR1A DO MARANHÃO-MA, 26 de 
novembro de 2021 

/Amaury Rabio Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO 043/2021. 

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 na 10.520/02, Decreto na 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 13 
de dezembro de 2021, ás 14:00 horas (horário de Brasília), 
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 Quitaria do Maranhão - 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.combr. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 26 de 
novembro de 2021 

Amaury Pablo Costa dos Santos. Pregoeiro Municipal. 


