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01 lata de Sardinha em conserva de 125g: eviscerados e descamada mecanicamen-
te, livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozidas, adicionada ao natural. Elaborado 
com matéria prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a proces-
so tecnológico adequado inspecionado pelo Serviço de Inspeção de Produto Animal 
– SIPA. MARCA: PALMEIRA.

01 Kg de farinha de mandioca, grupo seca, subgrupo média, classe branca, tipo 1, 
acondicionado em saco plástico, pesando 01 kg, validade mínima de 5 (cinco) meses 
a contar da data da entrega, constando nesta embalagem dados do fabricante; com-
posição e informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade, número do 
lote e número de registro do produto no M.A.P.A. MARCA: FARINHA DA ILHA.

01 pacote de composto lácteo, pacote de 200 g, embalado em pacote plástico alumi-
nizado, limpo e não violado, resistente e que garanta a integralidade do produto até o 
momento do consumo, constando nesta embalagem dados do fabricante, composição 
e informações nutricionais, data de fabricação, validade, número de lote, número do 
registro do produto no M.A.P.A. MARCA: LEITE SOL

01 pacotes de flocos de milho, pré-cozido amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasi-
tas e larvas – embalagem com 500 g. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses, a partir da data de entrega na unidade do requisitante. MARCA: 
NATURAL

500.000 75,99 37.995.000,00

Valor Unitário: R$ 75,99 (setenta e cinco reais, noventa e nove centavos). Valor Total: R$ 37.995.000,00 (Trinta e sete milhões, nove-
centos e noventa e cinco mil reais). São Luís/MA, 19 de julho de 2022. LÍVIO JONAS MENDONÇA CORRÊA Subsecretário de Estado do 
Desenvolvimento Social /SEDES. Órgão Gerenciador. Carlos Eduardo Duarte de Alcântara. ÁGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA - CNPJ nº 00.801.512/0001-57. Beneficiário da ARP.

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL - FES

EXTRATO DE ATA 8ª Reunião do Conselho Gestor do Fundo Es-
tadual de Segurança Pública e Defesa Social – FES. Data, Hora e Lo-
cal: 19/07/2022, às 09:04h, Gabinete do Secretário Coordenação dos 
trabalhos: Cel. QOPM Silvio Carlos Leite Mesquita - Secretário de 
Estado da Segurança Pública Membros do Conselho Gestor presentes 
na reunião: Cel. QOPM Silvio Carlos Leite Mesquita - Secretário de 
Estado da Segurança Pública Jair Lima de Paiva Júnior – Delegado-
-Geral da Polícia Civil Anne Kelly Bastos Veiga - Perito-Geral Cel. 
QOPM Emerson Bezerra da Silva - Comandante Geral da Polícia 
Militar Ten. Cel. QOCBM Helton Carlos Rodrigues Pereira - Cor-
po de Bombeiros Militar ORDEM DO DIA: 1. Abertura da sessão 
pelo Presidente do Conselho; 2. Leitura da ata da reunião anterior; 
3. Apresentação do relatório de acompanhamento (1° janeiro a 30 
de junho de 2022); 4. Exposição II da plataforma “Banco de Proje-
tos”; 5. Outras deliberações. DELIBERAÇÕES: ● Tendo em vista 
a incompatibilidade de agenda do Cel. QOPM Silvio Carlos Leite 
Mesquita, Secretário de Estado da Segurança Pública, a oitava reu-
nião do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Segurança Pública e 
Defesa Social – FES foi antecipada para a presente data e horário, a 
saber 9h:04. No ensejo foi registrada a ausência dos representantes 
da UDAI. ●Às 9h:04 do dia 19/07/2022, no Gabinete do Secretário, 
o Major QOPM Erick Luís Saraiva Salgado, Coordenador Executivo 
do FES, deu as boas-vindas aos conselheiros, saudou os convidados 
e procedeu a uma breve explanação acerca dos objetivos da pauta da 
reunião, tendo em seguida passado a palavra ao Cel. QOPM Silvio 
Carlos Leite Mesquita, Secretário de Estado da Segurança Pública, 
que na sequência saudou os presentes e declarou aberta a sessão da 
oitava reunião do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Segurança 
Pública e Defesa Social - FES. De imediato foi apresentado o ranking 
nacional da execução financeira dos fundos estaduais. Ocasião em 
que o Maranhão se encontra em quarto lugar nacional e primeiro lu-
gar do nordeste com data base em 30 de junho de 2022. ● Em seguida 
deu início a leitura da Ata da reunião anterior (7° sessão do conselho). 
Logo após, o Major QOPM Erick Luís Saraiva Salgado deu início a 
apresentação do relatório de acompanhamento referente ao período 

de 1° de janeiro a 30 de junho de 2022), e na sequência, fez a entrega 
do relatório semestral para uma breve apreciação e eventuais ques-
tionamentos. Na sequência, foi realizada a exposição da plataforma 
“Banco de Projetos”, traçando, em linhas gerais, as suas principais 
funcionalidades. Na ocasião foi acordado com os membros deste 
conselho que a coordenação executiva do fundo estará realizando a 
visita técnica nas próximas semanas para fins de operacionalização 
do banco de projetos por parte dos usuários. Por fim, o Major QOPM 
Erick Luís Saraiva Salgado passa a palavra ao Cel. QOPM Silvio 
Carlos Leite Mesquita que deu por encerrada a 8ª reunião do Conse-
lho Gestor do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, 
agradecendo a presença e compreensão de todos. O presente extrato é 
cópia da Ata aprovada e assinada pelos membros do Conselho Gestor 
do FES - MA. MAJOR QOPM ERICK LUÍS SARAIVA SALGA-
DO Coordenador Executivo do FES.

AVISOS

CASA CIVIL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123.801/2022-CC Em 
cumprimento ao artigo 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 adoto o Parecer da Assessoria Jurídica, anexo aos autos, e ratifi-
co a inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, inciso II c/c inciso 
VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93, para a contratação direta pela inexigi-
bilidade de licitação, com a ZENITE INFORMAÇÃO E CONSUL-
TORIA S/A sediada em Curitiba – PR, CNPJ N°86.781.069/0001-
15, para à inscrição da servidora Bruna Mendonça de Abreu Silva, 
ID nº 00812033-3, no curso “Advogados Públicos e a Nova Lei de 
Licitações – Temas e Novidades que Devem ser Conhecidos por 
Assessores, Procuradores Jurídicos e Profissionais do Controle”, a 
ser realizado na cidade do Brasília-DF, no período de 08/08/2022 à 
10/08/2022, no valor de R$ 4.186,00 (quatro mil cento e oitenta e seis 
reais). Determino a publicação do ato na imprensa oficial, de acordo 
com o enunciado no art. 26 da Lei nº 8.666/93. Dê-se ciência, publi-
que e cumpra-se, São Luís-MA, 19 de julho de 2022.  SEBASTIÃO 
TORRES MADEIRA Secretário Chefe da Casa Civil.


