
Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPURUS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019-51W 

PREGAO PRESENCIAL N° 019/2019-SRP - PROC. ADM. N° 07061437/2019-PMA. A 
Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados que realizará As 
09:30 horas(horário local) do dia 08 de Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
Av. Jo-do Francisco Monteles, n° 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, 
para Registro de preço para futura e eventual aquisição de Gás liquefeito de Petróleo de interesse da Prefeitura 
Municipal de Anapurus, no sistema de registro de preços-SRP na forma da lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, Dec. Federal n° 7892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, n°2001 - Centro 
- Anapurus/MA, de segunda A sexta-feira, no horário das 8h As 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante o recolhimento da importânc de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do Doc. de 
Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela S etaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

25 de Junho de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES 

EXTRATO DE CONTRATO N°007/2019 - PP 032/2018-SRP 
PORTARIA N° 44/2019 

CONTRATO No 007/2019. ORIGEM: PREGÃO No PP No 
052/2018-SRP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 

ANAPURUS. CNPJ. no 06.116.461/0001-00. 
CONTRATADO: A. PEREIRA DA SILVA - ALIMENTOS -ME, 

1- ERFIF ADO OrurALMEFITE 

PORTARIAIN° 44/20 

ESTABELOE EXO 

Parnaiba - Maranhão, 07 de junho de 2.019. Luceandro 
Gliimarfies Lopes - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

44*  Ublrajara Lustosa Pires Júnior - Diretor de Regularização 
Fundiária - ITALPA_ 
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.-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N°019/2019 - SRP 

-PREGAO PRESENCIAL No 019/2019-SRP - PROC. ADM. N° 
• 07061437/2019-PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
clue 

 
realizará a 09:30 horas(horfirio local) do din 08 de 

Mho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
LIcitação, Av. João Francisco Monteles, n°2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, 
pata Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de Gas liquefeito de Petróleo de interesse da Prefeitura 
Municipal de Anapurus, no sistema de registro de pregos-SRP 

(Irma da lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Dec. 
rai no 7892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão 
disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Joao 
Francisco Monteles, no 2001 - Centro - Anapurus/MA, de 
segunda à sexta-feira, no horário das 8h ás 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 Secretaria Municipal de Arrecadações e 
Tributos. Anapurus (MA), 25 de Junho de 2019. LUCIANO DE 
SOUZA GOMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 

k _  Código identificador: de09d8c9d3e25c165c10286efc532.4.) 

EXTRATO DE CONTRATO No 007/2019 - PP 032/2018-SRP 

CONTRATO N° 006/2019. ORIGEM: PREGÃO No PP No 
a2018-SRP. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
WASSISTÊNCIA SOCIAL. CNPJ. no 19.045.584/0001-40. 
CONTRATADO: A. PEREIRA DA SILVA - ALIMENTOS -ME, 
inscrita no CNPJ n°07.330.917/0001-01. OBJETO: contratação 

c..de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para 
* manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
VALOR TOTAL: R$ 10.075,75 (dez mil e setenta e cinco 
reels e setenta e cinco centavos). PROGRAMA DE 

4/  TRABALHO: 02 Poder Executivo; 02 13 Fundo Municipal de 
Assist. Social; 08.244.0008.2061; Manutenção e 
Funcionamento do Fundo Municipal de Assist. Social; 

' 3.3.90.30.00 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 06 (seis) 
mesa. DATA DA ASSINATURA: 03 de Junho de 2019. Lucelia 
Saluting de Sousa/Secretária Municipal de Assistência Social. 

inscrita no CNPJ no 07.330.917/0001-01. OBJETO: contit 
de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios 
manutenção da Prefeitura Municipal de Anapurus. VA 
TOTAL: R$ 10.076,50 (Dez mil e setenta e seis re 
cinquenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: 02 
Poder Executivo; 02 Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento e Orçamento; 04.122.0002.2004; Manutenção e' 
Funcionamento da Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento e Orçamento; 3.3.90.30.00 Material de Consume. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. DATA DA ASSINATURA: 03 de 
Junho de 2019. Aldir Fernando Gatinho/Secretário Adjunto de 
Pagamentos. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA COMES 
Código identificador: a687db36f5d84badaldcc7e0fc91cf5 

EXTRATO DE CONTRATO N°01212019 - PP 037/2011E. 

CONTRATO No 012/2019. ORIGEM: PREGÃO PRESEN 
No 037/2018-SRP. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICI 
DE EDUCAÇÃO DE ANAPURUS, CNPJ. no 18.644.933/0001-87. 
CONTRATADA: J. A. DA S. SOUSA SMUG MODAS EIRELe 
inscrita no CNPJ no 25.182.714/0001-99. OBJETO: aquisição 
de tecidos, aviamentos e artigos para cama, mesa e 
banho. VALOR TOTAL: R$ 25.179,80 (Vinte e cinco mil 
cento e setenta e nove reais e oitenta centavosi: 
PROGRAMA DE TRABALHO: 02 Fader Executivo; 08 Secretaria 
Municipal de Educação; 12.122.0002.2028; Manutenção e 
Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação; 
3.3.9030.00 Material de consumo. VIGÉNCIA: 03 de Junho a 30 
de Agosto de 2019. DATA DA ASSINATURA: 03 de Junho di 
2019. Edilene Azevedo Passos/Secretária Municipal 412 
Educação de Anapurus. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA Ga 
Código identificador: b11b1547b38b2aaaa69c1b17c281 
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EXTRATO DE CONTRATO N°013/2019 - PP 037/2018-SRI,  

CONTRATO N° 01312019. ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL 
No 037/2018-SRP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANAPURUS, CRP]. n° 06.116.461/0001-00. CONTRATADA: 
K. J. B. DA SILVA SMUG MODAS EIREL1, inscrita no CRP) 
n°25.182.714/0001-99. OBJETO: contratação empresa para 
aquisição de tecidos, aviamentos e artigos pare came, 
mesa e banho. VALOR TOTAL: R$ 25.031,50 (Vinte 0 clam 
mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos .' 
PROGRAMA DE TRABALHO: 0202 - Secretaria Municipal 
Finanças Gestão, Planejamento e Orgameri 
04.122.0002.2.004 - Manutenção e Funcionam nt8 
Secretaria Municipal de Finanças Gestão, Planeja ent 
Orçamento; 3.390.30.00 - Material de Consumo. VICE.  fA. 
de Junho a 30 de Agosto de 2019. DATA DA ASSINAT 	05 
de Junho de 2019. Aldir Fernando Gatinho/Secretário junto 
de Pagamentos de Anapurus/M.A_ 	 .4¡•• 
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Dança portuguesa Realeza de Lisboa 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURLIS 

PREGAO PRESENCIAL N°019/2019-SRP - PROC. ADM. N° 
07061437/2019-PMAAPrefdtura Municipal deAnapurus- MA, 
através de seu pregoeiro, toma púbfico aos interessados que 
realizara ás 09:30 boras(horario local) do dia 08 de Julho 

019, na sala de reunião da Comissão Pemmnente de Li-
Ac. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro, nesta 
na modalidade Pregão Presencial. lino menor preço, 

ogistro do proço para futura ra eventual aquisição 
liquefeito de Petróleo de interesse da Prefeitura 

Municipal de Anapurus, no sistema de registro de preços-SRP 
na forma da lei Federal n°10.520, de 17 de julho de 2002, Dec. 
Federal n°789212013 e subsidiadamente pela Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993.0 Edital e seus Anexos estão 

disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Joao 
Francisco Monteles, n°2001 - Centro -Anapurus/MA, de se-
gunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidas mediante o recolhimento 
da importância de R5 20,00 (vinte reads), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
Secretana Municipal de Arrecadações e Tribute's. 

Anapurus (MA), 25 de Junho de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro. 
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Como funciona 

O PAA Leite consiste na aquisição 
de leitb de vaca e de cbbra, oriundos. 
da produção independente de agri-
cultores familiares, que atendam aos' 
requisitos de controle de qualidade 
dispostos nas normas vlgentes. 

Os estados que fazem parceria 
com-o Ministério da Cidadania para 
a execução do PAA Ledo contratam 
organizações da-agricultura familiar 
e/ou fatIcinios que são responsav 

Iclor recepcionar, coletar, pasteuri 
embalar e transportar o leite pa 
og pontos de distribuição em loca 
pit-definidos ou diretamente às un 
dades recebedoras:. 
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Mais Cultura e Turismo 
oferece programação 

especial em Barreirinhas 
Lençóis Maranhenses, como esse que promovem 

um paraíso que atrai visitan- bandas e manifestações 
tes de todo o mundo. E nes- culturais do nosso estado. 
se  cenano que o Governo do Turistas e moradores locals 
Maranhao promove o Mais compareceram em grande 

Turismo, de 21 de número e, além da diversão, 
• j 	20 de julho na Beira ainda ajudam a gerar renda, 

Rio em Barreirinhas. Aação movimentando o comércio 
acontecerá todas as sextas- local', pontuou o secretário. 
-feiras, sábados e domingos, 	Programação 

mia gratuita, 	 dar semana - 
rogramaçãodapnmei- 	Ricardo Bondim e Trio 

mana lotou a Beira Rio Encaixotado vac: se apresen-
hews da banda Z18 tar no palco do Mais Cultura 

alz Tribal, apresentação e Turismo no dia 28 junho, 
de lbumba-meu-boi e dança as 20h, e logo depois a duple 
portuguesa e centenas de sertaneja Stanley e Cristian 
crianças para a recreação promete animarainda mais a 
no final da tarde de doming°. noite da sexta-feira. Mistura 

O secretário de estado de Ritmos se apresenta no 
do turismo, Catule Júnior, sábado, as 20h, juntamente 
falou sobre a importáncia como grupo Argumento, es 
do Mats Cultura e Tunsmo. 21 h00. Domingo, a recre-
"Nos mesesdejunhoejulho, ação infantil fica por conta 
que recebemos o maiorfiuxo dos personagens Galinha 
de visitantes, o Govemo do Pintadinha e Peppa Pig, a 
Estado investe em eventos partir das 17h. 

As matérias das COLUNAS e ARTIGOS 
não de inteira responsabilidade do AUTOR. 

Um espaço pouco ven-
tilado que incomodava a 
retina escolar de estudantes 
e professores. Essa era a 
realidade vivida, por anos. 
no Centro de Ensino Tere-
zinha de Jesus Silva Bor-
ges, no município Pedro do 
Rosario, antes da reforma 
e ampliação entregues pelo 
Governo do Estado, nesta 
terça-felra (25). 

"Por dia, eram cinco, 
seis estudantes que des-
maiavam de cater em nossa 
escola. Não tinha nenhum 
ventilador e eram 40 estu-
dantes em uma única sala. 
Agora, a realidade 6 muito 
diferente. 0 Centro de En-
sino Terezinha de Jesus 
Silva Borges é finalmente 
umaescoladigna, ampliada, 
com mais duas salas e toda 
climatizada. Estamos muito 
telizes", afirmou a gestora 
Suely Lobato. 

'A escola estava depre-
dada, além de ser muito 
quente; eu, como profes-
sor, via que os estudantes 
não tinham estimulo para 
aprender. Muitos deles mo-
ram em povoado, vinham de 
ónibus para a escola; Para 
chegar aqui e ainda Mo ter 
nenhum conforto. Agora, 
a nossa expectativa 6 que 
possamos fazer com que 
eles aprendam muito mais', 

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial (Sedes) iniciou, nesta 
terça-feira (25), visitas tee-
nicas a varies municiplos 
maranhenses para moni-
torar e avaliar as ações 
que integram o plano de 
execução do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
na Modalidade Leite (PAA 
Leite). A vistoria, que segue 
até esta sexta-feira (28), 
ire percorrer as cidades de 
Alto Alegre, Sao Mateus, 
Sao João do Soler, Aldeias 
Altas, Bernardo do Mearim, 
Trizidela do Vale, Pedreiras 
e Parnarama. 

Atualmente, o Programa 
do Leite atende cerca de 
7 mil families das regiões 
do Médio Mearim, Cocais 
e do Polo de Caxias, e 
aproximadamente 205 en-
tidades socioassistenclais 
do estado, garantindo a 
suplementação nutricional 
de 9 mil assistidos. 

Para o titular da Sedes, 
Marcie Honaiser, acompa-
nhar de perto a execução 
do PAA Leite é garantir a 
distribuição de um produto 
de qualidade as families e 
instituições cadastradas. 

'A Coordenação Esta-
dual do PAA Leite fará a 
vistoria em todos =nick 

Governo entrega escola em 
Pedro do Rosário reformada 

Estudantes felizes com a entrega do novo Centro de Ensino 
assaltou o professor de res; alem de professores, 	Ribinha Dias, info 
nglés, Raphael Henrique. 	estudantes e pais de alunos, que foram construida 

0 Centro de Ensino Tere- 	O gestor da Unidade novas sales, pakd 
inha de Jesus Silva Borges Regional de Educação de subestação e :TKO' 
tende 800 estudantes ma- Pinheiro disse que ele e conforto e dignidad 
=Aides nos trés turnos e o secretário de Estado de toda a comunidade*  
ão passe par reparos des- Educação, Felipe Cama- pedrorosanense'. 
e 2011. Com  investimentos rão, visitaram a escola e 	"Somos gratos pela par- 
e R$ 1.077.867,67, a esco- constataram a necessidade certa com o Governo do 

a foi reformada eampliada. do espaço ser revitalizado. Estado em favor dos nossos 
A solenidade de mau- "Hole. estamos em testa estudantes. Sem parce-

uracão contou com a pre- entregando uma escola to- ria não oedemas avançar. 
&trip do gestor da Unidade talmente modificada, 	Este escola era um sonho 
Regional de Educação de zada e ampliada. Preservem de fades nós. Agradeço ao 
Pinheiro, Ribinha Dias, que esse património que 6 de govemador Flávio Dino e ao 
representou o governador vocês. Tenho certeza que o secretário Felipe Camerae, 
Flavio Dino; prefeito Rai- resulted° dessa escola sere afinnou o preferto Raimund 
mundo Antonio e vereado- maravilhoso', afirmou. 	Antonio. 

pros onde 6 executado o 
programa. Nosso objetivo 
6 constatar se as families 
estão recebendo o pro-
duto regularmente e, se 
os postos de distribuição 
continuam atendendo aos 
padrões de higiene, segun-
do as normas da Vigilância 
Sanitária. A equipe técnica 
da Series, também, Ira 
participar de reuniões com 
a coordenação municipal 
do programa, para que as 
ações voltadas para o PAA 
Leite sejam alinhadas e 
otimizadas em parceria", 
explicou Honalser. 

Coordenação do PAA Lelte durante reunião com equipe 
da Secretaria de Assistência Social de Timbiras/MA 

Governo do Estado vistoria execução do/ 
PAA Leite em municípios maranhensgs 
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