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São Luís-Ma, 9 DE MARÇO DE 2022 

PERGUNTA DO DIA 
Quando vão ser realizadas as 

obras de revitalizaÇão do prédio 
colonial que abrigou o antigo 
Sioge, no Centro Histórico de São 
Luis? 

Email:extraAredacao@gmailcorn 

CONCEITO SOCIAL íí Reflexão 

PO4, LII LillANNEJESUS@HOT AIL,COM 

"Conhecereis a verdade 
e a verdade vos libertará." 
-João 8:32 

Mulheres fio lopo: TN incentiva prado de líderes regionais 
Em linha com seu 

compromisso com a equidade 
de gênero e combate ao 
preconceito no mercado de 
trabalho, a TIM realizou uma 
movimentação importante 
em sua sede no Nordeste. 
Três mulheres acabam de 
ser promovidas a cargos 
de liderança na regional, 
responsável pela maior base 
de clientes da operadora no 
Brasil 125%). 

010As mudanças vão 
encontro da meta da 

companhia de ter 35% 
de representatividade de 
mulheres em postos de 

liderança até 2023. Para isso, 
a operadora vem adotando 
processos seletivos e de 
sucessão mais inclusivos, 
além de reforçar ações de 
treinamento e dialogar sobre 
a evolução de políticas, 
processos e ações internas 
e externas com os grupos 
de afinidade. O grupo de 
gênero, chamado Mulheres+, 
é formado por quase 100 
colaboradores(as) que 
sugerem e avaliam iniciativas 
focadas em recrutamento 
e seleção, comunicação e 
educação para inclusão e 
equidade de género. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 011/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estadodo Maranhão, toma público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei ne 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 para Registro de 
Preço do tipo menor preço por lote, apuração por item que 
tem por objeto contratação de empresa para execução dos 
serviços transporte escolar para atendimento da Secretaria 
de Educação da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria 
do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 21 de março 
de 2022, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://www. 
portaidecompraspublicas.com.ler, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, 
n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web 
do Portal de Compras Públicas - endereço https://www, 
portaidecompraspublicas.combe Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 98) 3194-7701, das 
8:00 as 12:00h5. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 03 DE 

MARÇO DE 2022.Amaury Pablo Costa dos Santos.Pregoeiro 
Municipal. 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 012/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, toma público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei ne 10.520/02, Decreto n° 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por lote e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
peças e pneus para veiculos e máquinas pesadas e execução 
dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Frota 
de Veículos do município para atendimento da Prefeitura da 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 21 de março, ás 14:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.be sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av Cel. 
Francisco Moreira, n°45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão. 
Ma. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 981 3194-7701, das 
08:00 as 1200h5, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 03 DE 
MARÇO DE 2022.Amaury Pablo Costa dos Santos.Pregoeiro 
Municipal 

Essa evolução constante 
já traz resultados. Em janeiro, 
a 11M Brasil passou a integrar 
o Gender Equality index 
(GED da Bloomberg, índice 
do mercado financeiro 
formado por companhias que 
divulgam voluntariamente 
suas métricas e projetos 
relacionados à igualdade de 
género no local de trabalho e 
nas comunidades, A carteira 
de 2022 tem 418 empresas de 
45 países diferentes, sendo 13 
do Brasil. A operadora lidera 
ainda, entre as empresas do 
Brasil e do setor de telecom 
mundial, o Refinitiv Diversity 

if 

& Inclusion Index, que mede 
o desempenho de mais de 
11 mil companhias com base 
em iniciativas de diversidade, 
inclusão, e desenvolvimento 
de carreiras. 

NOVAS LIDERES 
Aos 41 anos, Priscila 

Maximiano, promovida a 
gerente do canal de Distribuição 
da TIM Nordeste, relembra 
situações em que sentiu de 
perto a discriminação por ser 
mulher e trabalhar em uma área 
majoritariamente masculina. 
Antes de entrar na operadora, 
ela atuou em outros segmentos 
e conta que precisava se dedicar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 013/2022. 

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 ree 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei ree 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 registro de preços para futuro fornecimento de 
cestas básicas para atendimento da Prefeitura da Prefeitura 
de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no 
dia 24 de março de 2022, 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, 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. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
rio mesmo endereço e/ou pelo telefone 1* 981 3194-7701, das 
08:00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA DO MARANHAO-MA, 03 DE 
MARÇO DE 2022.Amaury Paleio Costa dos Santos.Pregoeiro 
Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - 013/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, soba égide da Lei 0°10.520/02, Decreto ne 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 por Item, que tem por 
objeto Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de Transporte Escolar para atendimento do 
município de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se 
realizará no dia 21 de março de 2022, ás 08:00 horas (horário 
de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site httpsel/www.portaldecompraspublicas. 
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 editai e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas 
- endereço https://www.portaidecompraspublicas.correlor. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (* 98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. MAGALHÃES 
DE ALMEIDA-MA, 03 DE MARÇO DE 2022. Franciel Pessoa da 
Silva. Pregoeiro Municipal 

muito mais que os homens para 
ser reconhecida. 'Certamente 
toda mulher já viveu alguma 
situação de mansplaining, 
bropriating ou manterrupting 
(Os termos em inglês se referem 
a práticas machistas que 
invisibilizam e descredibilizam 
mulheres), Fui gerente muito 
jovem, e, no época, mal se 
falava sobre Isso. Me lembro 
que, nos meus empregos 
anteriores, precisava trabalhar 
o triplo para reafirmar meu 
valor e competência, ainda que 
minhas entregas fossem acima 
da média", conta. Ciente que 

equidade de gênero ainda é 

algo em construção, Priscila sabe 
dos desafios para incluir outras 
mulheres:"evoluimos muito nos 
últimos anos, mas ainda temos 
um caminho a percorrer. Meu 
trabalho, assim como de outras 
lideranças femininas, é cada 
vez mais ser facilitadora para a 
inserção e desenvolvimento de 
carreira de outras mulheres aqui 
na TIM e no mercado de trabalho 
em gerar. Em sua nova função 
na operadora, ela vai hderar uma 
equipe com 39 colaboradores 
diretos e quase 300 indiretos. 
"Hoje o time é bem diverso, 
temos quase 50% de mulheres 
no quadro': detalha. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 014/2022. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei ree 10.520/02, Decreto ri° 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Eletrônico 
do tipo menor preço por lote, apuração por nem que tem 
por objeto contratação de empresa para Registro de Preço 
para futuro fornecimento de peças e pneus para veículos 
e máquinas pesadas para atendimento da Prefeitura 
Municipal de Magalhaes/MA, o certame se realizará no dia 
21 de março de 2022, ás 14:00 (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da Informação, site https:// 
www.portaldecompraspublicas.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, Magalháes de Almeida - Ma. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina 
web do Portal de Compras Públicas - endereço https:// 
www.portaidecompraspublicas.com.bc Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone V 981 
3483-1122, das 08:00 as 12:00h5. MAGALHÃES DE ALMEIDA-
MA, 03 DE MARÇO DE 2022. Frendei Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE - 015/2022. 

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 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, do tipo menor preço global, que tem por objeto 
Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de manutenção de poços artesiano no município 
de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 
22 de março de 2022, ás 08:00 horas (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicascom.be sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhàes de Almeida - 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 telefone 1* 98) 3483-1122, 
das 08:00 as 12:00hs. MAGALHÃES DE ALNIEIDA-MA, 03 
DE MARÇO DE 2022, Franciel Pessoa da Silva. Pregoeiro 
Municipal. 
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AGED disponibiliza perfis de agroindústrias 
de produtos de origem animal 

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 

(AGED), com o objetivo de implementar e viabilizar o processo 

de registro das agroinclustrías maranhenses de produtos de 

origem animal, disponibiliza ao público interessado os modelos 

de referência de perfis de plantas ag roindustriais. Seguem ainda 

disponíveis ao público o mamonal descritivo de construção e o 

memorial econômico sanitário do estabelecimento. 

Os modelos disponibilizados pela AGED são para abatedouro 

de frango, entreposto de pescado e unidade de beneficiamento 

de produtos de abelhas. 0$ perfis são produtos técnicos do 

mestrado e doutorado profissional em Defesa Sanitária Animal 

da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) da fiscal estadual 

agropecuário Alarma Russa de Araújo Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONKO -51W 011/2022. 
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 ne 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 
para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, apuração por item 
que tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços 
transporte escolar para atendimento da Secretaria de Educação da Pre-
feitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhao/Ma, o certame se 
realizará no dia 21 de março de 2022, às 08:00 horas (horario de Brasffiak 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site httpse/www. 
portaldecornpraspublicas.com.ler, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura tvlunidpae na sala da Cornieseo Permanente delecitação, situada 
na Av Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão 
- Ma. O edital e seus anexos encontrarn-se disponíveis na pagina web do 
Portal de Compras Públicas - endereço https://www.portaldecompras-
publicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelo telefone le 9813194-7701, das 08;00 as 12:00hs. SANTA QUITÉRIA 
DO MARANHAO-MA, 03 DE MARÇO DE 2022.Amaury Paleio Costa dos 
Santos,Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 012/2022. 
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 ne 10320/02, 
Decreto a. 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei re. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico com registro de preço, do tipo menor preço 

or lote e apuração por ítern, que tem por objeto contratação de 
mpresa para fornecimento de peças e pneus para veículos e má-

quinas pesadas e execução dos serviços de Manutenção Preventiva 
e Corretiva para Frota de Veículos do munícipio para atendimento 
da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o 
certame se realizará no dia 21 de março, ás 14:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
sita https://www.portaldecornpraspublicas,com,br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, re' 
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 pelo 
telefone (* 98) 3194-7701, das 08:00 as 12:0011s. SANTA QUITÉRIA 
DO MARANHAO-MA, 03 DE MARÇO DE 2022.Arnaury Pablo Costa 
dos Santos.Pregoeiro Municipal. 

i PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 013/2022. 
O Pregoeiro Miai da Prefeitura Municipal de Santa Quitérla do 

Maranhão, Estado do Maranhao,torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, soba égide da Lei ne 10320/02, Decreto 
ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei ne 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
com registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuração por 
item, que tem por objeto contrafação de empresa para registro de 
preços para futuro fornecimento de cestas básicas para atendimento 
da Prefeitura da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhao/Ma, o certa-
me se realizara no dia 24 de março de 2022, às 08:00 horas (horário de 
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, sita 
https://www.portaldecompraspublicas.combr, 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 da Maranhão-Ma. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis na pagina web do Portal de Compras Públicas- endereço buas:// 
www.portaldecompraspublicas.com.be Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço alou pelo telefonei" 98) 3194-7701, das 08:00 
as 12:0011s. SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 03 DE MARÇO DE 
2022.Arnaury Pablo Costa dos Santos.Pregoeiro Municipal. 
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HU-UFMA comemora Dia Mundial do Ri 
com ação educativa nesta quinta- feira, 

Para alertar sobre a doença 
renal crônica (DRC), a segunda 
quinta-feira do mês de março 
foi instituída como a data oficial 
para comemorar ra Dia Mundial 
do Rim. Esse ano será realizada 
no dia 10 de março, com otema 
"Saúde dos Rins para Todos: 
Educando sobre a Doença Re-
nal". O Hospital Universitário 
da UFMA, gerido pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res, está realizando durante esta 
semana, pela manhã, uma pan-
fletagem rua Marcação de Con-
sultas da Unidade Presidente 
Dutra e na recepção da Unidade 
Materno Infantil, com o objetivo 
de conscientizar sobre o tema e 
convidar as pessoas que fazem 
parte do grupo de risco para 
participarem da triagem. 

Na próxima quinta-feira,10, 
a ação educativa será das 08h 
às 15h, no Centro de Preven-
ção de Doenças Renais, Rua 
Silva Jardim, no 83, no qual 
será realizado uma triagem 
com pacientes. A iniciativa é da 
Unidade de Nefrologia com o 
apoio das Ligas de Hipertensão 
Arterial (LHA) e de Afecções Re-
nais (LARe) da UFMA. Durante a 

CICLISMO 

Ao longo da semana serão desenvolvidas 
panfletagem e triagem de pacientes. 

triagem, os pacientes passarão 
pelos atendimentos de medi-
cina, enfermagem, nutrição e 
serviço social. 

A doença renal crônica 
(DRC) se caracteriza pela lesão 
nos rins mantida por três meses 
ou mais. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, afe-
ta uma em cada 10 pessoas 
adultas no mundo com taxas 

crescentes de acometimento 
na população. Ela não provoca 
sintomas significativos ou es-
pecíficos nos estágios iniciais, 
fazendo com que seja funda-
mental o conhecimento sobre 
a doença, seus principais fatores 
de risco (como hipertensão 
arterial e diabetes mellitus) e 
exames simples de rastreamen-
to diagnostico (creatinina sérica 

°exame de urina). 
A médica nefroiogista, Erika 

Carneiro, destaca o objetivo da 
sensibilização deste ano"A carn-
panha foca na educação e na 
conscientização sobre a doença 
renal em diferentes setores do 
cuidado com a saúde: comu-
nidade, profissionais de saúde 
e formuladores de políticas em 
saúde pública7 

Dia da Mulher é marcado por passeio 
ciclistico na área do Itaqui-Bacanga 
Um passeio de bicicleta 

entre o centro histórico e a 
área Itaqui-Bacanga marcou a 
passagem do Dia da Mulher --
8 de março, em São Luis, com 
a participação de magistrados 
e magistradas, servidores e 
servidoras da Justiça e pessoas 
da comunidade. O objetivo do 
evento é sensibilizar e cons-
cientizar a sociedade sobre os 
direitos da mulher e o comba-
te à violência doméstica, com 
atividades que promovam a 
Integração entre homens e 
mulheres na causa. 

A ação será realizada fé 
pelo Poder Judiciário do Ma-
ranhão, por meio da Coorde-
nadoria Estadual da Mulher 
(Cem ul her) do Tribunal de 
Justiça (T1MA), Corregedoria 
Geral da Justiça (C0JMA) e 20 
Vara de Violência Doméstica 
Contra a Mulher, em parceria 
institucional com a Casa da 
Mulher Brasileira, a Associação 
dos Magistrados do Mara-
nhão (AMMA), com apoio dos 
Órgãos que integram a Rede 
Amiga da Mulher; Ministério 
Público, Defensoria Pública, 
OAB-MA, polícias federal, mi-
litar e civil, grupos de prati-
cantes do ciclismo e empresas 
privadas. 

PROGRAMAÇÃO 
A abertura da programa-

ção alusiva ao Dia da Mulher 
será realizada no dia 16 de 
março, às 15h, com a palestra 
"Com Eles e com Elas, por Eles 
e porfias, a ser ministrada pela 
juíza Samira Heluy, nas escolas. 

No dia 20 de março, acon-
tecerá oS Passeio Ciclistico de 
Combate à Violência Contra a 
Mulher': durante a reabertura 

do Projeto "Não Morra, Maria 
da Penha!', que será realiza-
da no Tribunal de Justiça do 
Maranhão, na Praça Pedro II, 
Centro. A concentração no dia 
do passeio ocorre a partir das 
6h30, em frente ao Tribunal de 
Justiça, com largada às 7h, em 
direção ao espigão da Prainha 
do Bonfim, com percurso de 
26km. 

Os participantes vão levar 

2leg de alimentos não perecí-
veis e receber a camiseta do 
evento, entre os dias 15 e 17 
de março, na Casa da Mulher 
Brasileira, no bairro Jaracaty. 
Os inscritos têm direito à cami-
seta do evento, água e frutas, 
oferecidos pelos parceiros ins-
titucionais do evento, gratui-
tamente, e acompanhamento 
de carro de som, ao longo do 
percurso. 
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Processo~YDiário Oficial do Município 
Folha 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhimica. 

,/ 

Nome do Prefeito 
Som ia Coelho Moreira Carvalho 
Nome do Vice-prefeito 
Eliezer Souza Fontinelle 

Responsável Técnico 
Siwanne Gomes Ferreira 
Email: dom@santaquiteria.ma.gov.br 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 013/2022. 

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 por lote e apuração por item, que tem por 
objeto contratação de empresa para registro de preços para futuro 
fornecimento de cestas básicas para atendimento da Prefeitura da 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 24 de março de 2022, 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, n° 
45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 03 DE MARÇO DE 
2022. 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

le Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: e41664aa8197bfcd564ed8b849cb903c68656818 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 012/2022. 

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 por lote e apuração por ítem, que tem por 
objeto contratação de empresa para fornecimento de peças e 
pneus para veículos e máquinas pesadas e execução dos serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva para Frota de Veículos do 
municipio para atendimento da Prefeitura da Prefeitura de Santa 
Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se realizará no dia 21 de 
março, ás 14:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 

&,7z-

Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av Cel. Francisco Moreira, n° 
45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 03 DE MARÇO DE 
2022. 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 9b5a8b5lede37d6cfd65d598baeOlbec67d60091 

PREGÃO ELETRONICO — SRP 011/2022. 

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 para Registro de Preço 
do tipo menor preço por lote, apuração por item que tem por objeto 
contratação de empresa para execução dos serviços transporte 
escolar para atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura 
da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/Ma, o certame se 
realizará no dia 21 de março de 2022, 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, n° 
45, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - Ma. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de 
Compras Públicas endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 
3194-7701, das 08:00 as 12:00hs. 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA, 03 DE MARÇO DE 
2022. 

Amaury Pablo Costa dos Santos. 

Pregoeiro Municipal. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
Código de identificação: 8a2c6df1921344438c8576d6fee5334317020529 

EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO N° 
2022005 — REF CONTRATO N°20210303003 

EXTRATO DO 10 TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO N° 
2022005 — REF CONTRATO N° 20210303003. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ n° 
06.232.615/0001-20, com sede na Av Cel. Francisco Moreira, n° 
45, - Centro, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO — MA e a 
Empresa: JC CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI, inscrita no 
CNPJ n° 40.515.755/0001-43, situada na Rua Pv. Barreiras, 372, 
Centro, CEP 65.540-000, Santa Quitéria do Maranhão/MA, Objeto; 
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