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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-SRP

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-SRP. OBJETO : Registro de Preços para
eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação
dos serviços de Limpeza Pública do Município de Porto Franco. TIPO DE
LICITAÇÃO : Menor Preço Global. ABERTURA : 19 DE ABRIL DE 2022  às
10:00 (dez horas)  através do site www.licitanet.com.br. OBTENÇÃO
DO EDITAL : O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados,
de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
12:00h (doze horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, locali-
zada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, dispo-
nibilizados no sítio: www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser con-
sultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endere-
ço supra ou pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 30
de março de 2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP. OBJETO : Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de Veículos Automotores para atender as demandas de trans-
porte do Município de Porto Franco/MA. TIPO DE LICITAÇÃO : Menor
Preço Por Item. ABERTURA : 19 DE ABRIL DE 2022  às 14:00 (quatorze
horas)  através do site www.licitanet.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL : O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no
sítio: www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou ob-
tidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou
pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 30 de março de
2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP. OBJETO : Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
Locação de Veículos Automotores para atender as demandas de trans-
porte do Município de Porto Franco/MA. TIPO DE LICITAÇÃO : Menor
Preço Por Item. ABERTURA : 19 DE ABRIL DE 2022  às 14:00 (quatorze
horas)  através do site www.licitanet.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL : O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze
horas), na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça
Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no
sítio: www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou ob-
tidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou
pelo e-mail cpl.portofranco@gmail.com. Porto Franco/MA, 30 de março de
2022. Jailma Cirqueira de Souza – Pregoeira.

Imperatrizense desenvolve aplicativo que facilita comunicação
com pessoas surdas sem o uso da linguagem de sinais

Foi durante uma conversa
com a jornalista Dina Prado
que o desenvolvedor de solu-
ções tecnológicas Cláudio Vi-
torino começou a construir o
projeto, hoje uma realidade, de
criar uma ferramenta que fa-
cilitasse a comunicação com
pessoas surdas.

Vitorino conta que a deman-
da foi apresentada a ele pela
jornalista diante do fato da Lin-
guagem Brasileira de Sinais
(LIBRAS) ainda não ser total-
mente dominada pela popula-

ção, tendo ela mesma enfren-
tado essa dificuldade. Estava
lançado ali um desafio.

O que surgiu como uma
sugestão deu lugar ao Efatá,
uma solução que decodifica a
voz humana para texto e ao
mesmo tempo converte o tex-
to em voz. Com isso, garante
o criador da ferramenta, a
conversa com pessoas surdas
flui sem dificuldade.

O desenvolvedor explica
que o Efatá começou a ser
utilizado há um mês por uma

grande empresa do agronegó-
cio, no sul do Maranhão. A
empresa, segundo ele, conta
com alguns funcionários sur-
dos que com o uso do aplica-
tivo conseguem se comunicar
com qualquer pessoa sem pre-
cisar da língua de sinais. “Cha-
mamos isso de validação. Que
em outras palavras significa
que passou no que era, a prin-
cípio, um simples teste”.

Cláudio Vitorino enfatiza
que a falta do domínio da lín-
gua brasileira de sinais pela

maioria da população é uma
realidade que se impõe e que
isso resulta em exclusão. “O
Efatá foi desenvolvido para
suprir essa lacuna. Com ele,
qualquer pessoa que não sai-
ba libras, é capaz de se co-
municar com facilidade com
pessoas surdas” .

O nome dado ao aplicativo
vem do aramaico e significa
“Abre-te”. Tem como refe-
rência Marcos:34, na passa-
gem em que Jesus de Nazaré
cura uma pessoa surda. “Le-

vantou os olhos ao céu, suspi-
rou e disse: Efatá, isto é, Abre-
te” (Mc 7:34)

Cláudio Vitorino é Impera-
trizense, tem 49 anos e durante
alguns anos trabalhou como
técnico em telecomunicações
até que começou, por curiosi-
dade, a desenvolver soluções
tecnológicas. O Efatá é ape-
nas uma das ferramentas que
já desenvolveu e a que, em
suas palavras, lhe deixa mais
orgulhoso porque se trata de

se permitir a inclusão de pes-
soas num dos universos mais
importantes do mundo, que é
o da comunicação.

 Com notícia da criação do
Efatá, Vitorino conta que tem
sido convidado com uma cer-
ta frequência para apresentá-
lo em escolas e empresas. “O
interessante é que a ferramen-
ta pode ser adaptada e custo-
mizada com as cores e logo
de quem começar a adotá-la”,
concluiu. (Elson Araújo)

Cláudio Vitorino desenvolveu o Efatá
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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

É preciso tomar
cuidado com a
sua saúde men-
tal. Você está

ansioso, preocupado e querendo fa-
zer um monte de coisa de uma vez só.
Se não tiver flexibilidade e desenvol-
tura, acabará ficando irritado. Hoje é
importante ter uma certa confiança
nas pessoas à sua volta, deixando as
coisas nas mãos das outras pesso-
as, compartilhando tarefas e respon-
sabilidades para o dia não se tornar
extremamente caótico e cansativo.

Hoje você está
com muita ener-
gia e deve tomar
iniciativa para co-

meçar algo novo. Aproveite a Lua
Nova, que faz uma quadratura com
Vênus, um planeta regente importan-
te. Ainda que Vênus esteja no último
grau de Aquário, é uma energia de
transcendência. Esse momento per-
mite iniciar coisas, mas também te
inspira a fazer algo novo. Faça as
coisas com calma para ter um dia de
realização e motivação.

Como a Lua está
quadrando Vênus,
essa Lua está no
seu signo, então

você poderá receber muita notícia e
informação. Tome cuidado ao falar e
se comprometer com um monte de
coisa, querer fazer tudo. Respire.
Tenha atenção com a ansiedade e
analise tudo com calma antes de se
comprometer. Organize-se, se plane-
je e faça as coisas com calma.

É preciso tomar
cuidado com gas-
tos desnecessá-
rios e desejos em

excesso ou excesso de preocupação
em relação a dinheiro. É importante
trazer o seu lado criativo e inovador
para tentar resolver as questões. O
que não conseguir resolver, é preci-
so soltar. Tenha gratidão, fé e cons-
ciência de que hoje não vai dar para
resolver tudo, então amanhã você
resolve. Seja prático para que o seu
dia seja mais fácil.

Oportunidades
chegando para
você. Abrace-as.
Abrace o novo.

Tome cuidado com as dúvidas, que
podem fazer você titubear na hora de
aceitar alguma proposta que pode
surgir. As relações estão muito po-
tencializadas. Não entre em brigas e
conflitos, mas busque um diálogo, um
consenso.

Dia em que você
está bem tran-
quilo, com bas-
tante consciên-

cia da coletividade, então consegue
fazer a sua parte dentro do todo,
cumprindo o seu papel de ajudar as
pessoas à sua volta, fazendo com
que elas também cumpram o papel
delas. Hoje o dia está bem harmôni-
co e você consegue encontrar moti-
vação para tocar as suas tarefas
sem muitos conflitos.

É preciso colocar
a cabeça no lugar
para tomar cer-
tas decisões.

Tome cuidado com dúvidas, ansieda-
de e ação fora do contexto, porque
tudo isso pode fazer você dar um pas-
so maior do que a perna. Faça uma
coisa de cada vez. Tenha sabedoria e
saiba agir com a inteligência de per-
ceber onde você está acertando ou
errando. Você verá as coisas a partir
de uma perspectiva ampliada e com
senso de estratégia, o que poderá te
ajudar no seu papel de liderança.

Trabalhe em uma
mudança, seja ela
de pensamento,
crença ou em re-

lação a algo que não está funcionan-
do. Seja inteligente, prático e tenha
cuidado com excesso de drama. Faça
uma autoanálise para entender onde
pode melhorar, pois às vezes você
está criticando o externo, mas não
está atento para entender onde, den-
tro de você, está a solução. Você é
um agente de mudança, por isso faça
a sua parte e melhore a sua perfor-
mance em qualquer relação.

Tome cuidado
com a agressivi-
dade e com o au-
toritarismo, pois

tudo isso pode ser extremamente
ruim para o dia de hoje. É importante
dialogar, ser mais diplomático e fle-
xível. As relações e parcerias estão
potencializadas, mas se não olhar
para os dois lados da moeda, poderá
entrar em brigas e o dia pode se tor-
nar cansativo e complicado, trazen-
do rupturas e mudanças não positi-
vas. Atente-se com ações e decisões
impulsivas.

Dia de colocar a
mão na massa e
fazer as coisas
a c o n t e c e r e m .

Não espere ninguém. O dia tem atra-
sos, demora, desconexão e proble-
mas de comunicação, então não per-
ca tempo, não se irrite e não fique
tentando explicar o inexplicável.
Faça a sua parte! Se estiver depen-
dendo de outra pessoa, espere e
tenha paciência.

Tome cuidado
com o excesso de
preocupações. A
sua mente pode

estar extremamente caótica e bagun-
çada. É importante se comunicar, pois
a sua comunicação está superativa-
da no dia de hoje. Se você está com
tempo e tranquilo, tudo bem. Mas se
tiver com muitas tarefas, tente ser
organizado e prático, senão você não
vai conseguir fazer nada.

Tome cuidadocom
o excesso de dra-
ma, de mágoa, de
querer que tudo

seja do seu jeito, de não se priorizar
e de dar mais valor para o que o outro
está fazendo, não para o que você
está fazendo. Dia de colocar limite
em si e nas outras pessoas.
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