
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N.° 396 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

Exonera ocupante do cargo de Agente 
Politico, e dá outras providências. 

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhao, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS no uso de subs atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso ll do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II 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 de Imperatriz„ que dispõe sobre Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 Exonerar OLÍMPIO PEREIRA MARINHO FILHO do cargo em comissão de PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL, lotado na Fundação Cultural de Imperatriz • 

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 MUNICIP A 
RATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 11 DE FEVEREIRO 168° ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ: 

FRANCISCO DE ASSIS ANDRAIIE RAMOS 
Prefeito Municipal 

Rua Rui Barbosa, 201 — Centro 
Fone/Fax: (99) 3524-9847 CEP 65.903-270 Imperatriz-MA 
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Pregão Eletrônico n •  018/BARF/2027 
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MARCELO FERREIRA PASCOAL Ma) Ira 
Ordenador de Daspesas Delegado 

Diário Oficial 
Poder Executivo 
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AVISO OE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 00112021 

A Cárnara Municipal de Imperatriz-MA, localizada Rua Simplfclo Morei-
ra, if 1185, Centro, Imperatriz - MA, strands da sua Pregoeira, institulda 
pela portada rf 001/2021, de 10 de Janeiro de 2021, toma ptiblico que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002. Resolução n°001/2021. Reso-iução n° 002/2021, aplicando-se, subsidiadamente, no que couberem, a Lei Federal n° 6.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais 
normas pertinentes à espécie, realizara as 09:00hs (nove tiaras) do dia 
26 de fevereiro de 2021, a licitação na modalidade PREGAO, na forma 
ELETRONICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando o Registro de 
Preços para aquisição de materials de expediente, de interesse desta 
Casa Legislativa, Este Edital e seus anexos estão a disposição dos lote-
rosnados no endereço supra, de 2° a V feira, no horário das 07:30h5 
(sete horas e trinta minutos) As 13:30h5 (treze horas e Uinta minutos), 
onde poderao ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhi. 
mento da Importando de R$ 30,00 (trinta teals), que dense ser feito 
através de Deposito e ainda estarrl disponível no site: http:// 
www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Imperatriz - MA, 12 de fevereiro de 2021. Hayanne 
Kilscia Lima da Silva - Pregoelra. 

Segurança na ferrovia: mesmo 
sem carnaval a atenção continua 
A Vale iniciou esta semana 

uma campanha ao longo da Es-
trada de Ferro Carajaspara pro-
mover a segurança das comu-
nidades que irão cruzar a via 
durante o período do carnaval. 
0 objetivo 6 intensificar as 
ações de alerta mesmo com o 
cancelamento oficial das festas 
no estado por conta da pande-
mia de Covid-I 9. 

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 é 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 merece ainda mais atenção 
porque um trem, 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-

São mats do 100 passagens oficiais ao longo da ferroWa. 
Foto do um viaduto rodoviário proximo a ItapecuroMirim (MA) 

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

Garantir um trânsito mais to da linha do trem; nal de que o trem vai passar; 
seguro nas ferrovias é respon- - S6 atravesse a linha fir- - Não tente passar por bai-
sabilidade de todos. Isso en- rea em locais seguros e sinali- xo dos vagões enquanto o 
volve adoção de comporta- andou; trem está 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. luso diminui seu nível de bicicleta próximo a ferrovia; 

atenção e pode causar sei- - Não pegue carona nos 
Atente its orientações: denies; vagões 

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

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

Cantora maranhense Dam Bras lama seu novo hit "Eu faço melhor" 
Meleager. 
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FRANCISCO DE ASSIS MERL; RAMOS\ 
Pratollo Municipal 

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 Sao Luis, 
Damarys já I bem 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-
plies Dam. 0 single foi es-
crito pelo também maranhen-
se Edimar Filho que já teve 
seus sucessos gravados por 
Claudia Leine e Thiaguinho, 
em parceria com o mineiro 
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Pedro Mendes, que já com-
pôs para artistas como Dilsi-
nho, Luan Santana ea dupla 
Henrique e Juliano. 

De família com forte influ-
ência musical, Dam começou 
sua história coma música ain-
da muito nova. Comunicati-
va e extrovertida, se formou 
em Jornalismo e chegou a re-
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 
Sao Luis, e hoje já coleciona 
fõs 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 Paulo Aredes em Sao 
Paulo e também aos diretores 
executivos e investidores Hugo 
dos Santos, Português o Die-
go Cancian, Brasileiro, ambos 
residentes na Snip. 

"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 sofrência jun-
tos" garante a cantora. O 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) 


