
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N.° 395 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

Exonera ocupante das funções de 
Gestor e Ordenador de Despesas da 
Fundação Cultural de Imperatriz e do 
Fundo Municipal de Incentivo a 
Cultura, e c/a outras providências. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhao, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, ê inciso ll do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 1.235, de 18 de dezembro de 2007 e Lei Complementar 001/2016, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal dê Imperatriz„ que dispõe sobre Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 Exonerar OLÍMPIO PEREIRA MARINHO. FILHO das funções de Gestor e Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Imperatriz e do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. 

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor nos placares da Prefeitura Municipal de Imperatriz. 

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 11 DE FEVEREIRO 2021 A 0 DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ. 

FRANCISCO DE ASSIS AN RADE RIkMOS 
Prefeito Muni ipal 

Rua Rui Barbosa, 201 — Centro 
Fone/Fax: (99) 3524-98,47 CEP 65.903-270 Imperatriz-MA 
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Sexta, 12 de fevereiro de 2021 
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Pregão Eletrônico n. 018/BARF/2021 

0 Ordenador An Deepens da Base Urea do Recife (BARF) tome público 
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AVISO DE Licrmelko PREGÃO ELETRÔNICO N' 001/2021 

A Camara Municipal de imperatriz-MA, localizada Rua Simpirclo Morel. Ta, n' 1185, Centro, Imperatnz - MA, através da sua Pregoeira, Instituida pets portaria n' 001/2021, de 14 de Janeiro de 2021, torna pliblico que, com base na Lei Federal re 10.520/2002, Resolugao n° 001/2021, Reso-lução 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 A especie, realizara tis 09:008s (nova horas) do dia 26 de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRONICA, do tipo Metier Preço, por Item, objetivando o Registro de Pregos para aquisição de materials de expediente, de Interesse desta Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão a disposição dos Inte-
ressados no endereço supra, de 2' a 6° fairs, no horário das 07:3005 
(sate horas e Uinta minutos) as 13:30hs (treze horas e Uinta minutos), onde poderás ser consultados graturtamente ou obtidos mediante recolhi-mento da importancia de RS 30.00 (Uinta reels), que devera ser felt° através de Deposito e ainda intent disponivel no site: http:// 
www.camaralmperatriz.ma.gov.bd 0 no endereço eletrônico 
wvnv.portaidecompraspublIcas.com.br. - Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Imperattiz - MA, 12 de fevereiro de 2021. Hayanne Klisda Lima da Silva - Pregoetra. 

A Vale iniciou esta semana 
uma campanha ao longo da Es-
tmda de Ferro Carajás para pro-
mover a segurança das comu-
nidades qua irão cruzar a via 
durante o período do carnaval. 
0 objetivo 6 intensificar as 
ações de alerts mesmo com o 
cancelamento oficial das festas 
no estado por conta da pande-
mia de Covid-19. 

Entre as iniciativas estão 
previstas a veiculação de 
mensagens em radios, alertas 
via WhatsApp, publicações em 
redes sociais, distribuição de 
kits educativos, mascaras cus-
tomizadas, entre outras ações. 
A campanha foi adaptada con-
siderando as restrições impos-
tas pela pandemia. 

Pare, olhe, escute e uso 
das passagens oficiais 

Perto da ferrovia 6 preciso 
redobrar a atenção e jamais 
atravessar quando o trem es-
tiver vindo. E importante pa-
rar, escutar e sempre olhar 
para os dois lados antes de 
cruzar a ferrovia. Este cuida-
do maraca ainda mais atenção 
porque um tram, diferente de 
um carro leve, pode percor-
rer cerca de um quilometro 
antes de parar completamen-
te. A travessia segura deve 
ser feita sempre pelas passa-
gens oficiais como os viadu-

Segurança na ferrovia: mesmo 
sem carnaval a atenção continua 

Dtvlatgaçla 

São mais de 100 passagens each& ao imago da ferrovia. 
Foto de um viaduto rodoviário proximo a ItapecuraMirim (MA) 

tos, passarelas e passagens devem atentar para a sinali- próximo a linha férrea. Ao ou-
em nível. zação quando estiverem per. vira buzina, fique atento: é si-

Garantir um transito mais to da linha do trem; na) de que o trem vai passar; 
seguro nas ferrovias 6 respon- - Só atravesse a linha far- - Não tente passar por bai-
sabilidade de todos. Isso en- rea em locais seguros e sinali- xo dos yap!, es enquanto o 
volve adoção de comporta- zados; trem esta parado. Ele pode se 
mento preventivo, indepen- - Se beber, não dirija. Nun- movimentar a qualquer mo-
dentemente se envolve pedes- ca tente cruzara ferrovia após mento; 
tre, ciclista ou condutor de ter consumido bebida alcoóli- - Evite andar a pé ou de 
veículos automotores. ca. Isso diminui seu nível de bicicleta próximo a ferrovia; 

atenção e pode causar sei- - Não pegue carona nos 
Atente is orientações: dentes; vagões 

• Não ande ou brinque so- -Em situações de risco pró-
- Pare, olhe e escute: mo- bre os trilhos; ximo ã ferrovia, ligue pro Alô 

toristas, ciclistas e pedestres - Não estacione seu carro Ferrovias 0800 285 7000. 

Cantora maranhense Dam Braz lam seu novo hit "Eu fop melhor" 

ESTADO 00 MAMMA° 
PREFEITMIA MINICPAL IMPERAMOZ 

MINNATE 00 PREPERO 

PORTARM .05M OE Mee PENVIEMO DR EOM 

E.DimNi m.o. Es fungOaa d• 
G•Mor • *.t d• Owes. Pa 
Funpaplo C.c. PANNE* • do 
Fun* Alonleat 00 harp. a 
CND, • calaiNappowidanciaa 

0 PREFER.° DO MUNICIPIO DE IMPERATIVZ, ESCOO do Iaranaa ERMICISCO DE Sin ANDRADE RAMOS Es coo de sods 
Idaduladeo ImMa em CO 510 0. 0.04.. pa dmosto Incla II do at 31 d• col.1540a0 Fodaiet 011000 K. 15 da ConsavRao Eatal. • Inc. do at 51 da MI OEMS= 00 0.101,0 • CONSIDEM1100 • IS 
Munapal re 1.230,0, led. Oman. d.2001. Complamna 0010011 dapa mom • Rammeralko AMANKIK PINK. KAM, da 
lamrdria. cpm01,02. mem Mmlnammo MnImIrMa 
Oduntlpet 

RESOLVE: 

MI.' Emname 40111140 PEREIRA MM.° FlUi0 
Modal a GO•bal • 0.1.00001 5. D.CM. da PoraMdo CoMM a. 
ImparMod• de Panda MAO. d• Omen., a WPM 

00 VEM Imaa mdm 
Madlpa In1oKOM 

AR 3.  Monona. •• ARMCO. am canlado. 

GAIIINSE 00 PREFER° NUN 
ESTAZO DO LIARMHAO EM 11 DE FEVEREIRO 1, 1 *000 50 
FuNDACAO OE ILIPERATRIZ. 

FRANCISCO In AVM 011I3411AMOS\ 
adello Munkloal 

De voz marcante e forte 
personalidade musical, a 
nova promessa do sertanejo 
do Maranhao, Dam Braz, 
lança sua nova música de 
trabalho nesta sexta-feira 
(12) em todas as plataformas 
digitais. Natural de Sio Luis, 
Dfimarys já 6 ban' conheci-
da na noite ludovicense, e 
fez apresentações durante o 
carnaval em diversas cida-
des do estado. 

"A letra dessa música 
super atual, fala da mulher 
moderna que conquistou sua 
independência financeira, tem 
um super amor-próprio, sa-
bendo bem o que quer", ex-
plica Dam. 0 single foi es-
crito pelo também maranhen-
se Edimar Filho que já teve 
seus sucessos gravados por 
Claudia Leitte e Thiaguinho, 
em parceria com o mineiro 
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Pedro Mendes, que já com-
pôs para artistas como Dilsi-
nho, Luan Santana e a dupla 
Henrique e Juliano. 

De familia com forte influ-
ência musical. Dam começou 
sua história com a música ain-
da muito nova. Comunicati-
va e extrovertida, se formou 
em Jornalismo e chegou are-
alizar alguns trabalhos na 
area, mas seu coração sem-
pre bateu mais forte pela 
música. Aos poucos a loira 
começou a se apresentar em 
casas noturnas e barzinhos de 
Sio Luis, e hoje PI coleciona 
fa's em todo o estado. 

Os videos do seu canal no 
YouTube ultrapassaram as 
fronteiras não só do estado, 
mas também do pais. Seu ta-
lento chegou aos ouvidos dos 
produtores musicais Mailson 
Lobato e PauloAredes em Sao 
Paulo e também aos diretores 
executivos e investidores Hugo 
dos Santos, Português e Die-
go Cancian, Brasileiro, ambos 
residentes na Suica. 

"E uma fase muito especi-
al da minha carreira. Traba-
lhamos muito para entregar 
música de qualidade e tenho 
certeza que a galera vai ado-
rar, pois esse projeto vem com 
uma explosão de estilos! Va-
mos sorrir, dançar e curtir 
aquela famosa sofrencia jun-
tos" garante a cantora. 0 sin-
gle "Eu faço melhor" faz par-
te do seu novo EP "Amante 
de respeito" que sera lançado 
em breve e promete ser uma 
grande revelação aos aman-
tes do bom sertanejo. (Asses-
so ria de Comunicação - 
Brenda Herênio) 


