ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE ANAPURUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019-SRP-PMA.
PROCESSO N° 09071046/2019-PMA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, toma público aos
interessados que realizará As 10:00 (dez) horas do dia 22 de Agosto 2019, na sala de reunião da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. João Francisco Monteles, s/n - Centro,
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para aquisição dos serviços para
fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagem de interesse da Administração Pública de
Anapurus, na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal
n°8.666, de 21 de junho de 1993.0 Edital e seus Anexos estão A disposição dos interessados no endereço
da CPL, Av. Jac. Francisco Monteles, if 2001 - Centro - Anapurus/Ma, de segunda à sexta-feira, no
horário das 8h As 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento
da importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação
Municipal - DAM, emitido pela Secretari Municipal de Arrecadações e Tributos.
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AVISO DE UCITACAO
TOMADA DE PREÇOS Ng 4/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Na 26/2019-SRP

Edital ng 018/2019
0 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA-GO, através da President. da CPL,
torna públko que Tara realizar na sede da Prefeitura situada Rua das Rosas, s/ne Centro,
Santo Antônio da Barra, is 09h00 mina do dia 27 de agosto de 2019, Licitado na
Modalidade Tomada de BleB05 rag 004/2019, do ripe menor prep global, para contratado
de empresa especializada ern serviços de engenharia civil, para execuçio obra de
Construdo de Quadra Coberta no município de Santo Antonio da Barra-Go, proposta se
087579/2017, SICONV Ng 861892/2017, OP. 1044993-22/2017, MINISTCRIO DO ESPORTE,
celebrado com o Municado de Santo Antônio da Barra. Os Interessados poderio adquirir
cópia do referido Edital na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 08h is 11h e de
131. is 17h, ou pelo site eletrônico http:// www.santoantoniodabarrago.gov.br-, conforme
Edital e seus omegas. Tudo de conformidade corn a Lel ng 8.666/93 e sues alterações.

PROCESSO Na 9071046/20194MA. A Prefeitura Municipal de Anaptarus - MA, através de
seta pregoeiro, toma público aos interessados que realizará is 10:00 horas(horirlo local) do
dia 21 de Acosta de 2019, na sails de reunião da Comisdo Permanente de Licitação, As.
Jac Francisco Monteles, na 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade Need° Presencial,
tipo menor prego, para Future e Eventual contratagio de empresa para os serviços de
fornecimento de passagens /threes nacionais e hospedagem de Interesse da AdmIntstrado
Pública de Ana purus, conforme Lei Federal na 10.520, de 17 de julho de 2032. Dec. Federal
ng 7892/2013 e subsidiariamente pela Lel Federal na 1666, de 21 de Junho de 1993. 0
Edital e seus Anexos estio I disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. João
Francisco Monteies, ng 2001 • Centro • Anapurus/M& de seconds á sexta-feira, no horário
das 8h As 12h, onde podedo ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o
recolhimento da importinda de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do
Dec. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Arrecadações
e Tributos.

Santo Antánlo da Barra-GO, 5 de agosto de 2019.
JEAN CLEBER MARQUES MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 71 termo aditivo de prorrogaggo de prazo ao contrato n. 28/2017, firmado com
a empresa NEW ENGENHARIA LEDA-ME. Musks' no CNPJ sob o n. 27.092.589/0001-51;
Objeto: contrataçio de empresa especializada ern engenharia para conclusio das obras de
construçio de uma Escala Padrio RIDE de 6 sales no município de Santo Antõinio de Goiás
- GO, TC n. 17192/2013, processo n. 23400008712201392, Valor: saldo remanescente do
contrata; fundamento art. 65, 5 82, da Lei ng 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANED°
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR CANEDO
EXTRATO DE CONTRATO Pit 3.08.06.001/2019
CONTRATANTE: 0 MUNICÍPIO DE SENADOR LAREDO. CONTRATADA: ROETH MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNN Na: 15239.988/0001-13. OBJETO: AquasIda de uma (01) moto
niveladora, zero km, fabdcada no ano de 2018 ou ano posterior, motor a diesel de 4
tempos; Injeçio direta turbo alimentada; 6 cilindros ern linha, em atendimento ao
Convénio ng 862296/2017, Operaçio na 1045865-58/2017, Plano de Trabalho na
029416/2017, Armada entre a Uniio Federal, par intermédio do Ministério da Agriculture,
Pecuirla e Abastecimento e o municipio de Senador Canada, solicitado pela Secretaria de
Planejamento Urbano e Governamental, constante do Processo Administrativo nal.
14227/2019. FUNDAMENTO LEGAL Fundamenta-se o presente no Contrato n'
03.08.06.001/2019, nas disposições do Art.57, II da Lel n' 8.666 de 21/05/91 VALOR DO
CONTRATO: 0 valor de R$ 585.000,00 (Quinhentos e Oitenta Cinco Mil Reais). RECURSOS:
Dotado orçamentária e 03.0331.04.122.400. 4125.4490524123).0084. 000 - SEPLAN;
03.0331.04.122.4100.4125.4490524100).0084000 - SEPLAN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO
EXTRATO DE CONTRATO res 95/2019
TOMADA DE PREÇOS: Na, 004/2019; OBJETO: Contratado de empress de engenharia &AI
para execudo de obras de Pavimentado Asfáltioa, Drenagem Superficial, passeios públicos
e Sinalizado Horizontal e Vertical em ruas da área urbana do município de Varjão,
Contratante: Município De Varilo-Go. Contratada: Construpav Serviços Ltda, inscrita no
CNPJ ng 28.661.713/0001-15. Valor Global: R$ 86.844,43 (oitenta e seas mil, oitocentos e
quarenta e quatro reels e quarenta e três centavos), Data De /miniature: 01/08/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Ng 95/2019
TOMADA DE PREÇOS: Na, 005/2019; OBJETO: Contratado de empresa de engenharia civil
para execudo de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial, passeias públicos
e Sinalizado Horizontal e Vertical em ruas da área urbane do rnunIcipio de Veda°,
Contratante: Municiplo De Vardo-Go, Contratada: Oonstrupav Serviços Ltda, inscrita no
CNN ng 28.661.713/0001-15. Valor Global: R$ 274.399,22 (Duzentos e setenta e quatro
mil, trezentos e noventa e nove teals e vinte e doh centavos). Data Da Asslnatura:
01/08/2019.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Ng 16/2019
PREGAO PRESENCIAL Ne 20/2019•SRP - PROC. ADM, Na 24061335/2019 - PMA. Objeto:
Registro de preços para future e eventual aquisido de material de limpeza de interesse da
Prefeitura Municipal de Anapurus, em conformidade cam as especificações deste Edital e
de seus Anexos; õrsio Gerenciador: Prefeitura Municipal de Anapurus; CNN ne
06.116.461/0001-00; Detentor da Ata: PINHEIROS COMEROO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELJ,
CNPJ: 01.412.769/0001-06; Vigênda de 12 (doze) meses, contados a partir de 05 de Agosto
de 2019; Data de AssInatura: OS de Agosto de 2019. Valor global registrado: R$ 476.183,00
(QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS), referente aos
kens de 01 a 46 da respective ata.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Na 17/2019
PREGAO PRESENCIAL Na 22/2019-SRP - PROC. ADM. Na 24061039/2019 - PMA. Objeto:
Registro de pregos para futura e eventual aquisigio de material de expediente de Interesse
da Administrado de Anapurus, em conformidade com as especificações deste Edgel e de
seus Anexos; õrgão Gerencladon Prefeitura Municipal de Mapurus; CNPJ ng
06.116.461/0001-00; Detentores da Ata: Empresa: R. DE ABREU SILVA COMERCIO - ME,
CNN ng 28.227.337/0001-97; Valor global registrado: R$ 398.479,00 (trezentos e noventa
e oito mil quatrocentos e setenta e nove reels), referente aos kens: 07, 16, 21, 23, 30, 35,
36, 37, 43, 45, 57, 59, 60, 63, 72, 73 e 75 da respective ata. Empress: PINHEIROS
COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL BREU, CNPJ: 01.412.788/0001-06; Valor global
registrado: IS 185.719,50(cento a oitenta e seis mil setecentos e dezenove reels e
cinquenta centavos), referente aos hens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47,
43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78,
79 da respective ate. ¡Agenda de 12 (doze) meses, contados a partir de 05 de Acosta de
2019; Data de Assinatura: 05 de Agosto de 2019.
Sseimanto pod... Yuletide na sedans° Sneaky
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Anapurus (MAL 8 de Agosto de 2019.
LUCIANO DE SOUZA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
EXTRATO DE TERMO ADMVO
Termo de Aditivo N 007/18, decorrente do Contrato N' 040/2015. Partes: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACABAL e a Empresa CONSTRUTORA RAMALHO LTDA-ME, Espécie: Termo
de Aditivo. Objeto: Aditivar o prazo de vigência do contrato até 28 de abril de 2019. Prazo
Aditivado: Fica estio aditNado o prazo de vigência per mais 180 (cento e oitenta) dia.
Data da Assinatura: 30 de outubro de 2018. Base Legal: Lel 8.666/93 e suas darnels
alterações posteriores.
EXTRATO DE TERMO ADVO
Terrno de AdItIvo N' 008/19, decorrente do Contrato N' 040/2015. Partes: PREFEITURA
MUNIOPAL DE BACABAL e a Empress CONSTRUTORA RAMALHO LTDA-ME, Espécie: Termo
de AdItNo. Objeto: Aditivar o prazo de vigência do contrato até 23 de outubro de 2019.
Prazo AditIvado: Fica entSo eolith:ado o prazo de vIgéncia por mals 180 (cento e oltenta)
dies. Data da Assinatura: 26 de abril de 2019. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas demais
alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Ng 381/2019 - SEDES, RESULTANTE DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Mi 1/2019. PARTES: Monkfish, de Balsas, através da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a empresa L & V COMERON. LEDA - ME,
Inscrita no CNN na 17.729.053/0001-40. DO OBJETO: Fornecimento de equipamentos e
suprimentos de Informática, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
DesenvoMmento Social, Trabalho e Emprego. DATA DA ASSINATURA: OE de agosto de
2019. PRAZO DE MGENCIA: 0 presente contrato hider-se-6 na data de sua assinatura e
viewer. até 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0062.2134.0000;44.90.52.00
08.244.0062.2134.0000;33.90.3100
08.244.0062.1037.0000;44.90.52.00
08.244.0062.1037.0000;3-3.90.3000
08.244.0062.2136.0000;4.4.90.52.00
08.244.0062.2136.0000;3.3.90.30.00
08.244.0061.22420000;4.4.90.52.00
08.244.0061.2242.0000;3.3.90.30.00
08.244.0062.2244.0000;44.90.52.00
08.244.0062.2244.0000;3.3.90.30.00 VALOR: R$ 14.387,00 (quatorze mil, trezentos e
oitenta e sete reels). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na
mode:Wade Pregio Presencial SRP na 001/2019 - CPL. Ata de Registro de Preps na
050/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei na 8.686/1993 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de &eta público. ASSINATURAS: Vivienne Martins Coelho e
Silva (Contratante) e Francisco Eduardo Noronha Lobato (Contratada).
CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Ng 380/2019 - SEDES. RESULTANTE DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Na 1/2019. PATTIES: Munidpb de Balsas, através da Secretaria Municipal
de DesenvoMmento Social, Trabalho e Emprego e a empresa MEGA EMPREENDIMENTOS
LTDA - ME, Inscrita no CNPJ na 29.130.301/0001-11. DO OBJETO: Fomedmento de
equipamentos e suprimentos de informática, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de DesenvoMmento Social, Trabalho e Emprego. DATA DA ASSiNATURA: 05 de
agosto de 2019. PRAZO DE VIGENCJA: 0 presente contrato Iniciar-te-á na data de sua
assinatura e vigorará até 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.244.0062.2134.00004.4.90.52.00
08.244.0062.2134.0000;3.3.90.30.00
08.244.0062.1037.0000;4.4.90.52.00
08.244.0062.1037.0000;3.3.90.30.00
08.244.0062.2136.0000;4.4.90.52.00
08.244.0062.2136.0000;3.3.90.30.00
08.244.0061.2242.0000;4.490.52.00
08244.0061.22420000;3.3.90.30.00
08.244.0062.2244.0003;4.4.90.52.00
08.244.0762.2244.0000;3.3.90.30.00
08243.0062.2142.000044.90.52.00
0&243.0062.2142.0000d.3.90.30.00
08.244.0362.1038.0003;44.90.52.00
08.244.0062.10311.0030;3.3.90.3000
08.243.0362.2163.0000;44.90.52.00 08.243.0062.2168.0002;3.3.90.30.00 VALOR: R5
70.332,01 (setenta mil, trezentos e Uinta e dois reels e um centavos). BASE LEGAL: Este
contrato tem como amparo legal a licitado na modalidade Pregão Presencial SRP na
001/2019 - CPL, Ata de Registro de Preps na 062/2019 e rege-se pelas disposições
expressas na Lel ng 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito
público. ASSINATURAS: VManne Martins Coelho e Silva (Contratante) e Mio Gomes Mala
(Contratada).
CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Ng 348/2019 SEDES. RESULTANTE DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO Ng 6/2019. PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Emprego e o Srg. MANOEL DE OUVEIRA CARVALHO, CPF ng 125.099.143-91. CLÁUSULA
PRIMEIRA 0 LOCADOR na qualidade de legitimo proprietário do lmóvel locatizado na Rua
Nossa senhora das Graças, na 35o Trezidele, Balsas - MA, dá em locação ao LOCATÁRIO, o
Imóvel urbano, em perfeito estado de conservado, limpo, com instalações elétricas e
hidráulicas em pleno funcionamento, para atender as necessIdades da Secretaria Municipal
de DesenvoMmento Social, Trabalho e Emprego. CLÁUSULA SEGUNDA: 0 prego da locado
é de R$ 1.000,00 (um mil reels), perfazendo um valor global de R$ 12.000,03 (doze rall
teals), descontados os encargos legais, que a LOCATÁRIA se compromete a pagar
pontualmente, até o dia lodo mfis subsequente ao ocupado, mediante recibo. CLAUSULA
TERCEIRA: As despesas decorrentes da execução desta, contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária: 08.244.00.62.2136.0000;34.90.36.00. CLAUSUUi QUARTA:
0 reajuste será anual de acordo com o IGPM - índice era' de Preps de Mercado.
CLÁUSULA QUINTA: 0 prazo de loud() sera de 12 ( e) meses, iniciando-se dia
25/07/2019 e termlno em 25/07/2020, data em que a LOCA RIA se obriga a restituir o
imóvel completamente desocupado, no caso em que recebe independentemente de
notificagio ou Interpelada judldal, ressalvada Jabals de pror
BBO da locado, o que
25 07/2019. D FORO: Comarca de
somente-se fire por escrito,
alsas. ASSINATU
etário) e
noel de Oliveira
Carvalho (tote

ao Luis- MA, Domingo/Segunda.feira,11 e 12 de Agosto de 2019
/VMS
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Governo do Estado abre novos
editais para pesquisas cientificas
Corn foco em diversificar 9
a produção cientifica no I
Maranhao, o Governo do
Estado abriu mais editais
de fomento á pesquisa. g
A Fundação de Amparo
Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico (Fapema) lançou o edital para o
Prêmio Rs:erne 2019, que
premia pesquisas cientificas e de inovação tecnológica no Estado, editais nas
areas de monitoramento
de serviços de saúde (em
Caxias), alem de apoio a
programas e projetos de
incentivo internacional de
ciência e inovação. Todos
os editais estão disponíveis
lataforma da Fapema,
neio do site www.fapema.br.
0 edital voltado para o
polo de Medicina em Caxias
tem como objetivo intervir
na realidade epidemiológica, sanitária e sociocuitural, propor projetos na
rede assistencial, além de
contribuir para a tarmac*,
acadêmico-cientifica dos
estudantes de Medicina,
por meio de adagio e desenvolvimento de projetos
de extensão.
Com essa iniciativa, serão destinados recursos
financeiros no valor total
de R$ 587 mil, para apoio
de projetos que podem contemplar os eixos: saúde da
criança, saúde da mulher,
saúde do adulto e do idoso,
endemias negligenciadas e
emergentes, alem de assistência psicossocial. Os interessados podem submeter
os trabalhos ate o próximo
dia 23 de agosto, e o resui¡Oral sera conhecido a
o dia 21 de outubro
19.

Ød

No ano passado, Prêmio Fapema contemplou mals de 50 pesquisadores em
diferentes areas do conhecimento

•„.
A ?Seine tarnbem lançou edital para premiss; a
ão de 2019 teat
-petquise clentificanlarannense. A ediç
um total
00 mil em prémios, distdbuidos entre
aktúdantas do ensino math), técnico, graduação, pó4 .
graduação, mestres, doutores, pesquisadores, inveritoe profissionais graduados em Comunicação
Oaaanliaclonss receberão diploma e troféu oficiardo
Concurso e prémio em dinheiro.
Os vencedores, em cada categoria, serão conhecidos na cerimônia de premiação:no dia 5 de dezembro,
que acontecera no Teatro Arthur Azevedo, na ca maranhense.
Para a estudante de Engenharia Elétrica, Gediane
haves, ganhadora da prêmio ni•ediçãO de-2017, a
aria* 6 Um estimulo para que pesquisadores de
um biroretomo á sociedade, 'Ganhei opiérnd Fieqa
Naive Moreira em 2017, cdm o rabalho de \Agilianciapf
rat' ern Saóde, desenvbMdo o beirra Pequiá de Ba
Psgeilandia. Desesnvotver pesquisas de quafidad
lforrna de dar um retomo
ava*
Etalsust 15° ediçâo, o prittrokhoraenagefa a protesgoret
TerezInha Rego, farmarkuticaraniogulmIca. Idea
'do Herbado Ártic
o Seabre a do Progrihne Rama
Inantido lpelc• Governo do Mara hãO e CRe benefi
ránh mase todo oestado coMtiati
o

Já o edital para disseminar os programas e projetos de apoio internacional
de ciência e inovação tem
como finalidade oferecer
plataforma para lideres de
grupos em inicio de carreira,
no Brasil. para interação no
Reino Unido. /dam disso,
visa estimular a capacidade
de investigação facilitando a
formação e a transferência
de competências entre os
dois pafses.
'Agradeço ao presidente
da Fapema, professorAndr6
Santos, e toda equipe, pela
produtiva reunião com os
pesquisadores da UEMA.
Destaco, em meio a tantas
dificuldades, o esforço que
permitiu o aumento da cola
de bolsas de Mestrado.

II

Perícia Médica do Estado atende
em novo endereço a partir
desta segunda-feira (12)
A partir desta segunda-feira (12), as Pericias Médicas
para os servidores estaduais
serão realizadas em novo
endereço: a Av. Sambaquis,
sin - Calhau, no Centro Social dos Servidores do Estado
do Maranhao. 0 setor de
Pericias Médicas 6 parte do
Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do
Maranhao (lprey) e antes era
oferecido em imóvel alugado
no bairro do Cohafuma
A iniciativa 6 paste das
aofies do govemo Integradas á politica de valorização
dos servidores, bem como
do patrimônio estadual.
Centro Social já abriga o
Programa deiv;do Integrada
para o Aposentado (PAI) e,
no periodo junino, 6 a sede
do arraial do loam. um dos
mais tradicionais da capital
maranhense.
O presidente do Iprey,
Mayco Pinheiro, explicou
que a mudança valoriza o
espaço e reforça o caráter

do Centro Social como sendo um espaço de todos os
servidores.
'0 nosso objetivo 6 usar
o dinheiro público da forma
mais eficiente passive!. 0
Centro Social 6 patrimónlo
de todo o funcionalismo
estadual. Portanto, nada
mais Justo que ele seja utilizado pare atendimento ao
servidor. Coin a mudança,
valorizamos esse espaço,
ampliando as suas funções
e potencializando oseu uso',
destacou o presidente do
harm/.
Estrutura - 0 novo espap das Pericas Médicas
6 amnia e conta com acessibilidade e estacionamento,
salas de espera e três consultórios para atender osservidores. Sao sete médicos
no total, que se revezam nos
perfodos de atendimento. A
pedcia 6 feita de segunda a
sexta-feira, no period° matutino das Bh as 12h e à tarde
das 14h ás 17h.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019-SRP
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019-SRR PROCESSO N°
09071046/2019-PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus
etraves de seu pregoeiro, torna público aos interessados
que realizará as 10:00 horas(horado local) do dia 21 de
Agosto de 2019. na sala de reunião de Comissão Permanente
de Udtação, Av, Joao Francisco Monteles, n°2001 - Centro,
nesta ddade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
mega para Futura e Eventual contratação de empresa
para os serviços de fornecimento de passagens aéreas
nacionais e hospedagem de Interesse da Administração
Públi
ca de Anapurus, conforme Lei Federal n°10.520, de 17
de julho de 2002. Dec. Federal n° 7892/2013 e subsidiariamente
pela Lei Federal n° B.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e
seus Anexos estão a disposição dos interessados no endereço
da CPL. Av. Joao Francisco Monteies, n° 2001 - Centro Anapums/MA, de segunda á sexta-feira, no horário das 8h as
12h. onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte
rears), (alto exdusivamente, através do Dec. de Arrecadação
Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de
Arrecadações e Tributes.
Anepurus (P), 08 de Agosto de 2019.
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro.
e.--

Mais de R$ 47 milhões
sa"oinvesticios em obras
do Programa Escola Digna'
A implantação de novas construções e concluída e entregue. A nda egundo o
osprojetos educacionais em andamento no secretário, são mais de 35 prédios em
âmbito do Programa Escola Digna já alcan- andamento no Maranhao.
çaram, em 2019, ma's de cent comunidades
isso 6 a marca de um governo que
no Estado. O investimento do Governo do realmente se preocupa com o cidadão. 0
Maranhão para realizar a substituição de investimento do governador Flavio Dino
estruturas precárias por uma escola nova na educação tem sido algo revolucionário
j1 ultrapassa os R$ 47 milhões, alcançando no nosso Estado. Eu tenho muito orgulho
todas as regiões,
de cada projeto educacional que a nossa
O programa é uma parceria entre as secretaria executa, pois eu sei que a eduSecretarias de Infraestrutura (Sinfra) e Edu- cação abre portas para mudar qualquer
cacao (Seduc). Para garantir que Iwo seja realidade', enfatizou.
possivel, as equipes fazem o mapeamento
Obras concluidas - Mais onze munidas áreas e das necessidades de cada cipios já estão com obras finalizadas. Os
comunidade, ate que a obra inicie suas povoados que fazem parte de Bom Jardim,
etapas de construção e sejam finalmente Serrano do Maranhao, Turiaçu, Santa
inauguradas, servindo a comunidade.
Culler-la do Maranhao, Marajá do Sena,
Para Clayton Noieto, secretário de Vargem Grande, São Roberto, Conceição
Estado da Infreestrutura, es equipes de Lago-Açu e Penalva vão receber uma
engenharia da Sinfra tam se empenhado unidade.
para garantir a qualidade em cada obra
Em Presidente Juscelino, os povoados

de Sangrador e Vila Nova Tito receber uma
escola de quatro salas de aula em cada
localidade. Em Marajá do Sena, os povoados Jurema e Campo Seco também serão
beneficiados, ambos corn, uma escola de
quatro salas para atender a comuntgade
estudantil de cada comunidade.
Entregas - Nesta semana, o
realizou a entrega de quatro n
pamentos na Area da educação na
Tocantina.Açailandia tem agora o
Centro de Ensino integral e conta

estrutura completa. Sao salas de descanso,
grêmio, matemática, sala multifuncional, de
recursos audiovisuais e laboratórios.
Outras Vas cidades também receberam
investimentos na
ção. Senador La
-e construção da
•../l•s :144. • - Eqsino Salomão
db Campestre
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1
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