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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021

A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício Moreira, n° 1185, 
Centro, Imperatriz -  MA, através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 
14 de janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, 
Resolução n° 002/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal 
n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie, 
realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 16 de março de 2021, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para a Prestação de serviços técnicos de 
manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal 
Oficial do Legislativo de Imperatriz, com visitas técnicas presencial, semanais e 
capacitação continuada, com Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e 
Base de Dados com sistema de backup em duas camada de segurança, Sistema de 
Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de 
contratação pública, para o portal da transparência da câmara, Diário oficial eletrônico, 
com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de publicação de forma eletrônica 
e de forma seqüencial das edição com autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, e 
sistema de gerenciamento de conteúdo, de interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no 
horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta minutos), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da 
importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda 
estará disponível no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço.

Imperatriz -  MA, 03 de março de 2021.

Hayanne KtífòiSljma da Silva 
P/egoeira

Rua Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA 

CNPJ 69.555.019/0001-09 

Fone: (99) 3524-3359 
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 09/2021/CPL 
A CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS-MA, através da ComissSo 
Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimento 
dos interessado que realizará às 11:00 horas do dia 19 de março de 
2021, na sede da Câmara na Praça do Mercado Central -  Centro -  Co
linas -  MA, licitação na modalidade Tomada de Preços N° 09/2021/ 
CPL, do tipo Menor Preço Por global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços bufê, coffee break, 
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no 
Anexo I e nas condições previstas neste Edital -  na forma da lei fe
deral n” 8.666/93 e suas posteriores alterações e lei complementar 
123/2006 c/c 147/2014. o licitante deverá fornecer um pen drive para 
gravação de anexos. Colinas (Ma) 01 de março2021, Dr° Sezotris 
Francisco Paé Lima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS IN° 10/2021/ 
CPL. A CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS -  MA, através 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL. torna público, para 
conhecimento dos interessado que realizará às 14:00 horas do dia 19 
de março de 2021, na sede da Câmara na Ptaça do Mercado Central
-  Centro -  Colinas -  MA, licitação na modalidade Tomada de Pre
ços N“ 10/2021/CPL, do tipo Menor Preço Por global, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada no fornecimento de ma
teriais de consumo (Expediente. Limpeza e Gêneros Alimentícios), 
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no 
Anexo I e nas condições previstas neste Edital -  na forma da lei fe
deral n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e lei complementar 
123/2006 c/c 147/2014. o licitante deverá fornecer um pen drive para 
gravação de anexos. Colinas (Ma) 01 de março de 2021, Dr° Sezotris 
Francisco Paé Lima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. A 
Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício 
Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através da sua Pregoeira, 
instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, toma 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Resolução n° 
002/2021, aplicando-se. subsidiariamente, no que couberem, a Lei 
Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais 
normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do 
dia 16 de março de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando 
a Contratação de empresa especializada para a Prestação de serviços 
técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e preven
tiva e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de Imperatriz, 
com visitas técnicas presencial, semanais e capacitação continuada, 
com Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e Base 
de Dados com sistema de backup em duas camada de segurança. 
Sistema de Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema 
de acompanhamento de contratação pública, para o portal da trans
parência da câmara, Diário oficial eletrônico, com sistema de publi
cação eletrônico e gerenciamento de publicação de forma eletrônica 
e de forma seqüencial das edição com autenticação reconhecida pelo 
ICP-Brasil, e sistema de gerenciamento de conteúdo, de interesse 
desta Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2“ a 6a feira, no horário das 
07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás !3:30hs (treze horas e trin
ta minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante recolhimento da importância de RS 30,00 (trinta reais), que 
deverá ser feito através de Deposito e ainda estará disponível no site: 
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço eletrônico 
vvww.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicio
nais, no mesmo endereço. Imperatriz -  MA, 03 de março de 2021. 
Hayanne Kliscia Lima da Silva-Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. 
A Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, localizada Rua Simplício 
Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  M A, através da sua Pregoeira, 
instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, torna 
público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, Resolução n° 
002/2021, aplicando-se, subsidiariamente. no que couberem, a Lei Fe
dera] n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas 
pertinentes à espécie, realizará às 14:00hs (catorze horas) do dia 16 de 
março de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELE
TRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados, com 
cessão de mão de obra capacitada e qualificada, para a iunção de ASG 
(Auxiliar de Serviços Gerais) e AP (Agente de Portaria), visando satis
fazer da demanda da Camara Municipal de imperatriz - MA. Este Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2a a 6a feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 
13:30hs (treze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de 
R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e 
ainda estará disponível no site: http://vvww.camarairaperatriz.ma.gov. 
br/ e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz -  MA, 
03 de março de 2021. Hayanne Kliscia Lima da Silva-Pregoeira.

CÂM ARA M Ü M C ÍPA L  DE C O R O A T Á - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N” 001 /2021. A Câ
mara Municipal de Coroatá-MA, torna público aos interessados com 
base na Lei Federal n*’ 8.666/93 que, fará realizar às 9h30min do dia 
25/03/2021, licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor 
Preço por Lote, tendo por objeto a Contratação de Empresa especia
lizada na prestação de serviço de manutenção do prédio onde fun
ciona a Câmara Municipal de Coroatá, conforme Edital e Anexos. A 
licitação será realizada na Sala da Comissão de Licitação da Câmara 
Municipal de Coroatá, situado a Avenida Senador Leite, s/n -  Centro
-  Coroatá-MA, CEP 65.415-000. O edital e seus anexos estão a dis
posição dos interessados no endereço supra, de segunda a sexta feiras, 
no horário das 08:00hs às 12:00hs, e no sitio oficial deste Poder Le
gislativo -  www.cmcoroata.nia.gov.br. onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
reto mencionado ou pelo e-mail: camaracoroataúiigmail.com. Coroa- 
tá-MA, 02 de março de 2021 - Maria da Conceição de Sousa Santos
- Presidente da Comissão Licitação - Portaria n° 025/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N” 006/202 -  SISTEMA DE REGIS
TRO DE PREÇOS. O município de Anapurus/MA, toma público
aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02 e subsidiaria
mente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar às lOhOOmin (dez horas) do dia 17 de março de 2021, 
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 006/2021, para registro 
de preços, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto a eventual 
contratação de empresa Fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal 
e Equipamentos/Materiais Complementarei de interesse da Se
cretaria Municipal de Saúde do Município de Anapurus/MA. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta 
das 08h00min às 12h00mín horas na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, n ‘ 2001, Centro Anapurus/ 
MA. ou através do endereço eletrônico denartamentosdecomprasp- 
ma@gmail.com. onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamen
te, bem como consultados através do SACOP e portal da transparên
cia deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da 
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; 
será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada par-

http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.cmcoroata.nia.gov.br
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AVISO OE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N“ 
004/2021

LEGISLATIVO

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA 
Código identificador: c9fc31a9475425857b72c74a98f5b048

A C âm ara M unicipal de Im p era triz  -  MA, localizada Rua 
Simplício Moreira, n” 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através da 
sua Pregoeira, instituída pela portaria  n° 001/2021, de 14 de 
janeiro de 2021, tom a público que, com base na Lei Federal n° 
1 0 .5 2 0 /2 0 0 2 , R e so lu ç ão  n 9 0 0 2 /2 0 2 1 , a p lic a n d o -se , 
su b s id ia r ia m e n te , no qu e  c o u b e rem , a Lei F e d e ra l n e 
8.666/1993, a Lei Complementar na 123/2006 e demais normas 
pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 
16 de março de 2021, a licitação na m odalidade PREGÃO, na 
fo rm a ELETRÔNICA, do tip o  M enor P re ço , p o r I tem , 
objetivando a C ontratação de em presa especializada p ara  a 
Prestação de serviços técnicos de m anutenção -  adaptativa, 
corretiva, evolutiva e preventiva e suporte  m ensal do Portal 
Oficial do Legislativo de Im peratriz , com v isitas técn icas

^ fc p re s e n c ia l ,  se m an a is  e c a p a c ita ç ã o  c o n tin u a d a , com
^ R lo s p e d a g e m  Sistem as de G erenciam ento de conteúdo e Base 

de D ados com  s is te m a  de b ac k u p  em  d u as  ca m a d a  de 
segurança . S istem a de M igração de Dados de L icitações e 
C ontra tos do sis tem a de acom panham ento  de con tra tação  
pública, para o portal da transparência da câmara. Diário oficial 
e le trô n ic o , com  s is te m a  de p u b lic a ç ã o  e le trô n ic o  e 
gerenciam ento de publicação de forma eletrônica e de form a 
seqüencial das edição com autenticação reconhecida pelo ICP- 
Brasil, e sistem a de gerenciam ento de conteúdo, de in teresse 
d es ta  Casa Legislativa. E ste  E dita l e seus anexos es tão  à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2® a 6a feira, 
no horário das 07:30hs (sete horas e trin ta minutos) ás 13:30hs 
(treze horas e trin ta  m inutos), onde poderão ser consultados 
g ra tu i ta m e n te  ou o b tid o s  m e d ia n te  re c o lh im e n to  da 
im portância de R$ 30,00 (trin ta  reais), que deverá se r  feito 
a tra v é s  de D eposito  e a in d a  e s ta r á  d isp o n ív e l no s ite : 
h ttp ://w w w .cam ara im p era triz .m a .g o v .b r/ e no en d e reço  
e le trô n ic o  w w w .p o r ta ld e c o m p ra s p u b lic a s .c o m .b r  
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

Imperatriz -  MA, 03 de março de 2021.

^ ^ ^ la y a n n e  Kliscia Lima da Silva 
P reg o eira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N“ 
005/2021

A C âm ara M unicipal de Im p era triz  -  MA, localizada Rua 
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA, através da 
sua Pregoeira, institu ída pela portaria  n° 001/2021, de 14 de 
janeiro de 2021, tom a público que, com base na Lei Federal n” 
1 0 .5 2 0 /2 0 0 2 , R e so lu ç ão  n s 0 0 2 /2 0 2 1 , a p lic a n d o -se , 
su b s id ia r ia m e n te , no que co u b e rem , a Lei F e d e ra l n e 
8.666/1993, a Lei Com plem entar nQ 123/2006 e demais normas 
pertinen tes à  espécie, realizará às 14:00hs (catorze horas) do 
dia 16 de março de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na form a ELETRÔNICA, do tipo  M enor P reço , p o r  Item , 
objetivando a co n tra tação  de em presa  espec ia lizada para  
prestação de serviços terceirizados, com cessão de mão de obra 
capac itada e qualificada, para  a função de ASG (Auxiliar de 
Serviços Gerais) e AP (Agente de Portaria), visando satisfazer 
da dem anda da C am ara M unicipal de im peratriz  - MA. E ste 
Edital e seus anexos estão  à disposição dos in te ressados no 
endereço supra, de 2a a  6a feira, no horário das 07:30hs (sete 
h o ras  e tr in ta  m inu tos) ás 13 :30hs ( tre ze  h o ras  e tr in ta  
m inutos), onde poderão  s e r  consultados g ra tu itam en te  ou 
obtidos m ediante recolhim ento  da im portância de R$ 30,00 
(trinta reais), que deverá se r feito através de Deposito e ainda 
e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :
h ttp ://w w w .cam ara im p era triz .m a .g o v .b r/ e no endereço  
e le trô n ic o  w w w .p o r ta ld e c o m p ra s p u b lic a s .c o m .b r  
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

Imperatriz -  MA, 03 de março de 2021.

Hayanne Kliscia Lima da Silva 
P reg o e ira

Publicado por: HAYANNE KLISCIA UM A DA SILVA 
Código identificador: 23f4d71489e0261a981391elff2a78ad

01$ CERTIFICADO OíGITA.MENTE 
E COM CARIMBO DE TEM P0

http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br


I f  J

Câmara Municipal 
de IMPERATRIZ

AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA

Presidente Da Câmara

www.camaraimperatriz.ma.gov.br 

Câmara M unicipal de Im peratriz
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Geral o progresso
Quinta, 04 de março de 2021

C2-2

Gestores municipais pedem requerer foHfento 
ae setor agropecuário até o dia 31 de março

Governo do Maranhão realiza I Seminário 
Técnico sobre o ZEE Cerrado e Costeiro

E vento acontece nesta  qu in ta  (4) e  sex ta-feira  (5)
O Governo do Maranhão, 

por meio da Secretaria de 
Estado de Programas Estra
tégicos (SEPE) e do Institu
to Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Carto
gráficos (Imesc), realiza o 1 
Seminário Técnico de Inte
gração Temática do Zonea- 
mento Ecológico Econômico 
do M aranhão (ZEE-M A ) 
dos Biomas Cerrado e Cos
teiro, nesta quinta (4) e sex
ta-feira (5), de forma virtu
al. A solenidade de abertura 
contará com a participação 
do governador Flávio Dino e 
do secretário de Estado de 
P rog ram as E stra tég ico s , 
Luis Fernando Silva.

objetivo do encontro é 
Jsen tar os avanços nas 
as de climatologia, pedo- 

logia, biodiversidade dos so
los, arranjos jurídico-instituci- 
onais, geodivers idade, recur
sos hídricos superficiais, bio
diversidade da fauna e da 
vegetação, socioeconomia, 
cartografia temática e o uso, 
cobertu ra  e cenarização , 
além de contextualizar as eta
pas do trabalho que vem sen
do desenvolvido.

O secretário de Programas 
Estratégicos, Luis Fernando 
Silva, explicou que o ZEE re
presenta o maior acen o que

o Maranhão já  construiu so
bre informações ambientais, 
geográficas, geológicas, eco
nômicas, sociais e políticas, 
fundamentais para o desen
volvimento do estado.

“O ZEE tem aplicação di
reta na formulação, avalia
ção . acom panham en to  e 
controle das políticas públi
cas do governo, além das ini
ciativas da classe empresa
rial e dos trabalhadores. O 
Seminário Técnico também 
será aberto ao público e é 
mais uma atividade que re
flete o cuidado e o respeito 
que o Governo do Maranhão 
tem  com a sociedade, ao 
construir um instrumento de 
planejamento que permite a 
participação de todos”, des
tacou Luis Fernando.

O presidente do Instituto 
Maranhense de Estudos So
cioeconômicos c Cartográfi
cos, Dionatan Carvalho, expli
cou que o evento tem o obje
tivo dc apresentar o andamen
to dos trabalhos do ZEE Bio
mas Cerrado c Costeiro, de
senvolvidos ao longo do T  se
mestre dc 2020.

“Haverá participação das 
instituições envolvidas na fase 
dc planejamento, alem dos 
pesquisadores dc todos os ei
xos temáticos das fases de

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021

A Câmara Municipal de Imperatriz -  M A  localizada Rua Simplido Morei
ra. n# 1185, Centro, Imperatriz -  MA. através da sua Pregoeira, instituída 
pela portaria n° 001/2021. de 14 de janeiro de 2021. toma público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, Resolução n" 002/2021, aplicando- 
se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei 
Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie, reali
zará às 09:00hs (nove horas) do dia 16 de março de 2021, a licitação na 
modalidade PREGÁO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por 
Hem, objetivando a Contratação de empresa especializada para a Presta
ção de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, evoluti
va e preventiva e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de Impe
ratriz, com visitas técnicas presencial, semanais e capacitação continua- 

^ ^ o m  Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e Base de
com sistema de backup em duas camada de segurança, Sistema 

^ ^ ^ P ig ra ç á o  de Dados de Licitações e Contratos do sistema de acompa
nhamento de contratação pública, para o portal da transparência da câ
mara. Diário oficial eletrônico, com sistema de publicação eletrônico e 
gerenciamento de publicação de forma eletrônica e de forma seqüencial 
das edição com autenticação reconhecida pelo ICP-Brasl, e sistema de 
gerenciamento de conteúdo, de interesse desta Casa Legislativa. Este 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2* a 6a feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) 
ás 13:30hs (treze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda estará 
disponível no site: http://www.camaraimperatriz.magov.br/ e no endere
ço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz -  MA, 03 de março de 2021. 
Hayanne Wiscia Lima da Silva -  Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021
A Câmara Municipal de Imperatriz-MA, localizada Rua Simpllcio Moreira, 

n® 1185, Centro, Imperatriz -  M A  através da sua Pregoeira. instituída pela 
portaria n" 001/2021, de 14 de janeiro de 2021, torna público que, com base 
na Lei Federal nJ 10.520/2002. Resolução n° 002/2021, aplicando-se, sub
sidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Comple
mentar n° 123/2006 e demais normas pertinentes ô espécie, realizará às 
14:00hs {catorze horas) do dia 16 de março de 2021. a licitação na moda
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços terceirizados, com cessão de mão de obra capacitada e qualifi
cada, para a função de ASG (Auxiliar de Serviços Gerais) e AP (Agente 
de Portaria), visando satisfazer da demanda da Camara Municipal de im
peratriz - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa
dos no endereço supra, de 2* a 6* feira, no horário das 07:30hs (sete 
horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta minutos), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de 
Deposito e ainda estará disponível no site: http://
w w w .cam araim peratriz.m a.gov.br/ e no endereço eletrônico  
www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Imperatriz -  MA, 03 de março de 2021. Hayanne Kliscia 
Lima da Silva -  Pregoeira.

COMUNICADO
IMPRRAGRO Imperatriz Agropecuária LTDA.CNPJ: 03.923.717/ 

0001-01. toma público, que REQUEREU à Secretaria M unicipal de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Scminarh, Renovação da 
Licença dc Operação, conforme Processo n ”0086/2013, a  ser loca
lizado na rua Osvaldo Cruz, 277 no m unicípio de Imperatriz - MA.”

diagnóstico e prognóstico, por
tanto, o seminário promoverá 
maior interação entre os dife
rentes eixos temáticos, o que 
permitirá o desenvolvimento 
do trabalho de forma transver
sal. O seminário é, ainda, uma 
forma de antecipar a disponi- 
bilizaçào das informações que 
estão sendo produzidas pelo 
ZEE à sociedade, o que per
mitirá maior participação po
pular na elaboração deste im
portante instrumento de plane
jamento territorial”, destacou 
o presidente do Imesc, Diona
tan Carvalho.

A solenidade de abertura do I 
Seminário Técnico de Integração 
Temática do Zoneamento Eco
lógico Econômico do Maranhão 
(ZEE-MA) dos Biomas Cerra
do e Costeiro será transmitida em 
todas as redes sociais do Gover
no do Estado e também no canal 
Imesc Maranhão no Youtube (lit- 
tps:/Av\vw.youtube.com/channel/ 
UCRAuB̂ fMkMKxAl̂ RpÉeSA)

Biomas
Cerrado e Costeiro
Os Biomas Cerrado c Cos

teiro ocupam 60% do territó
rio maranhense, envolvem 109 
municípios c 40% da popula
ção estadual. O trabalho con
templa as etapas de diagnós
ticos do Meio Físico, do Meio 
Biótico, do Meio Socioeconô- 
mico, Juridico-Institucional, 
além do Prognóstico. Cenari
zação, Banco de Dados Car
tográficos e Zoneamento Ter
ritorial. A previsão é que a 
minuta do Projeto de Lei do 
ZEE dos Biomas Cerrado e 
Costeiro seja entregue em 
novembro de 2021.

O ZEE é uma importante 
ferramenta de planejamento 
a ser utilizada tanto pelo Go
verno do Estado, quanto por 
agricu lto res, pecuaristas, 
empresários, pesquisadores 
e qualquer pessoa que quei
ra saber mais sobre o terri
tório maranhense. Ele é com
posto de uma série de pes
quisas e estudos sobre soci
oeconomia de uma determi
nada região.

Com essas informações, 
tanto agentes públicos quan
to privados podem tomar as 
melhores decisões com rela
ção a planos, programas e pro
jetos, que utilizem recursos 
naturais, considerando o uso 
sustentável e sustentado des
ses recursos para um maior 
desenvolvimento social e eco
nômico.

A construção do ZEE-MA 
é coordenada pelo Instituto 
Maranhense de Estudos So
cioeconômicos e Cartográfi
cos (Imesc), autarquia vincu
lada à Secretaria de Estado 
de Programas Estratégicos 
(Sepe), em parceria com a 
U niversidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), a Uni
versidade Federal do Mara
nhão (UFMA), Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecu
ária (Embrapa), Serviço Ge- . 
ológico do Brasil (CPRM), 
além de Secretarias e Órgãos 
do Estado.

S e c re tá r io  R ubens Jr em  re u n iã o  com  e qu ipe  P rom un lc tp ios

ASecretaria de Estado de 
Articulação Política (Secap), 
por meio do Programa de As
sistência Técnica aos Muni
cípios (Promunicípios), infor
ma que a Plataforma +Brasil 
disponibilizou o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento 
do Setor Agropecuário, vin
culado ao Ministério da Agri
cultura, Pecuária e Abasteci
mento. Os municípios interes
sados cm participar do pro
grama têm até o dia 31 de 
março de 2021.

O objetivo do programa é 
apoiar projetos de desenvolvi
mento e fomento ao setor 
agropecuário para incentivo á 
produção agropecuária de pe
queno e médio porte, disponi
bilizando meios para aquisição 
de máquinas e equipamentos 
agrícolas e de processamento 
agroindustrial.

O programa também ofe
rece oportunidade de realiza
ção de obras agropecuárias de 
desenvolvimento rural, tais 
como construção e readequa- 
ção de estradas vicinais.

Os interessados devem se 
cadastrar até o próximo dia 31 
de março de 2021, por meio 
da Plataforma +Brasil, usan
do o código do Programa: 
2200020210002

Segundo o assesso r de 
Monitoramento e Suporte Ins
titucional da Secap, José An
tônio Viana Lopes, os municí
pios que aderirem ao progra
ma têm uma boa oportunida
de para aquisição de financi
amento de ações na área agro
pecuária.

“Neste momento em que 
grande parte dos recursos es
tão sendo direcionados para 
combate à epidemia do novo 
coronavírus, é fundamental 
que os municípios consigam 
ter acesso a outras formas de 
garantir recursos para a reali
zação de obras. A Secap está 
à disposição para orientar os 
gestores nessa missão”, disse 
José Antônio.

Critérios para Seleção
— Existência de dotação 

orçamentária para atendimen
to aos projetos;

-  Aprovação dos aspectos 
técnicos das propostas apre
sentadas;

-  Atender a critérios de le
galidade estabelecidos pelo 
Decreto n 6170/2007 e altera
ções. pela Portaria Interminis- 
teriai 424/2016 e alterações;

— Estar em situação de 
adimplência na União, medi
ante ao SIA F l, CA DIN ,

CAUC e, ainda, nas adminis
trações Estadual e Municipal.

Promunicípios
O Programa Promunicípi

os, coordenado pela Secap. 
oferece assistência técnica às 
cidades para que os gestores 
possam produzir e apresentar 
projetos adequados às exigên
cias técnicas dos Governos 
Federal e Estadual, garantin
do que os municípios encami
nhem melhor as suas deman
das, de modo a adequar os 
procedimentos da administra
ção às exigências legais.

O secretário de Articula
ção Política, Rubens Jr lem
brou da importância que cada 
gestor municipal tem na exe
cução de políticas públicas que 
melhorem a vida das pesso
as. “A gestão municipal é a 
mais próxima da população e 
no nosso governo buscamos 
valorizar o municipalismo to
dos os dias”, disse.

R ecentem ente a Escola 
Superior de Magistratura do 
Maranhão (Esmam) e o Tri
bunal de Contas do Estado 
(TCE) aderiram a parcerias 
institucionais com o Governo 
do M aranhão para ampliar 
ainda mais a qualificação das 
gestões nos âmbitos legais.

Maranhão abre mais de 600 vagas para cursos 
gratuitos na Educação Profissional, em Barreirinhas

O Governo do Maranhão, por meio da Se
cretaria de Estado da Educação (Seduc), lan
çou nesta terça-feira (2) o edital do Programa 
Maranhão Profissionalizado destinado à capa
citação dc jovens c adultos maranhenses cm 
Cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs), 
com vagas para o município dc Barreirinhas. A 
proposta do governo é criar oportunidades para 
a geração dc emprego, renda c fortalecimento 
dos arranjos produtivos e potenciais econômi
cos locais e regionais do Maranhão.

No total, são ofertadas 630 vagas divididas 
em nove cursos do Eixo Tecnológico, voltados 
para o Desenvolvimento Educacional e Soci
al, que compreende: Inglês Básico II, 111 e IV; 
Inglês Intermediário I e II; Inglês Avançado I 
e II; e Inglês Instrumental Aplicado a Servi
ços Turísticos. Além de outros três cursos na 
área de Turismo, Hospitalidade e Lazer: Con
dutor de Passeio em Ambientes Naturais, Or
ganizador de Eventos e Agente de Informa
ções Turísticas.

Vale destacar que são ofertadas 90 vagas 
para o Curso de Inglês Instrumental aplicado 
a serviços turísticos. Nesse caso específico, 
os estudantes terão direito a uma Bolsa Estu
dantil no valor mensal dc R$ 500.00. Para dis
putar a vaga. o candidato precisa ter idade 
mínima dc 18 anos completos c comprovar que 
exerce na cidade, atualmente, profissão volta
da ao Turismo, como: condutores, guias dc tu
rismo local e tradutores de hotéis, pousadas,

agências e receptivos turísticos, dentre outros 
critérios exigidos no edital.

As inscrições serão realizadas de forma 
presencial, no período de 4 a 9 de março, nos 
horários das 9h às 1 lh30 c das 14h às 17h, no 
prédio da Celema, situado na Rua Inácio Lins, 
s/n, no Centro, cm Barreirinhas. Lembrando 
que serão respeitadas as medidas de seguran
ça c higiene, sendo obrigatório o uso dc más
cara para ter acesso ao local de inscrição.

O resultado parcial será divulgado no dia 
12 de março. Os candidatos que não se senti
rem contemplados no resultado, terão o dia 13 
dc março para Interposiçào dc Recurso, que 
será exclusivamente pelo endereço eletrôni
co: gabinctcsacpi@gmail.com.

A previsão é que o resultado final seja di
vulgado no dia 18 de março. A confirmação 
da matrícula dos classitícados será realizada 
nos dias 18 e 19 de março, nos horários das 9h 
às 1 lh30 e das 14h ás 17h, no prédio da Cele
ma. Todo o processo do seletivo pode ser 
acompanhado pelos canais oficiais da Seduc e 
do 1EMA.

A seleção para todos os cursos previstos no edi
tal obedecerá, primeiramente, ã ordem de inscrição 
e a outros critérios estabelecidos no edital. Para 
mais detalhes sobre todo o processo seletivo con
sulte o Edital N° 11/2021 -Seduc que estará dispo
nível no site da Seduc e do IEMA nos endereços 
eletrônicos https://www.educacao.nia.gov. bT/ehdp:/

http://www.camaraimperatriz.magov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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