
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - CPL 

00 02 07 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022-CPL, com objeto contratação 
de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da 
Administração Pública Municipal, com reposição de peças. , de acordo com a Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e 
suas alterações. 
Data de Abertura: 30 de Março de 2022 às 09:00 horas. 
Endereço: Av. Senador La Rocque s/n Centro - Buritirana -MA. 
Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do 
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00 
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana -MA 

JOSE SOUSA AMANCIO 
Pregoeiro 

Buritirana (MA), 16 de Março de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - CPL 

000 20 8 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos da Administração Pública Municipal, com reposição de peças. 
ABERTURA: 30 de Março de 2022 às 09:00 horas. 
ENDEREÇO: A v. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Maior Desconto Percentual Global 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 



SEXTA- FEIRA, 18 - MARÇO - 2022 

Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/20 14 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta mi
nutos) do dia 30 de março de 2022, licitação na modalidade PRE
GÃO ELETRÓNICO n" 002/2022 - SRP, tendo por OBJETO: 
Registro de Preços para futura contratação de emp resa para o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para composição 
da merenda escolar do Município de Benedito Leite/MA, confor
me Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será rea
lizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTEN
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos dias de expediente das 08h00min às l 2h00min, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefei
tura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03 , Centro, Benedito Leite/ 
MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite. 
ma.gov.br e no www.portaldecompraspublicas.com.br , onde poderão 
ser consultados e · obtidos gratuitamente. Informações adicionais no 
endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb. 
leite@gmail.com. Benedito Leite/MA, 14 de março de 2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNJCO nº 003/2022 - SRP 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÓNI CO nº 003/2022 
- SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/20 17, 
Decreto federal 10.024/2019 ap licando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alternções posteriores, far.i realizar às 14h30 (catorze horas e trinta mi
nutos) do dia 30 de março de 2022, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÓNICO n" 003/2022 - SRP, tendo por OBJETO: Registro de 
Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de 
cestas básicas prontas, co1úorme Termo de Referência. O presente 
Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00m.in às 
12h00min, na Comissão Pennanente de Licitação - CPL, situada na sede 
da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito 
J..,eite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.benedi
toleitema.gov.br e no www.portaldecompraspubljcas.com.br , onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicio
nais no endereço acima ou através do fone : (89) 3544-7075 ou e-mail: 
cplb.leite@gmail.com. Benedito Leite/MA, 14 de março de 2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022- SRP 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 
- SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por meio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, 
com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/20 17, 
Decreto federa l 10.024/2019 aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/20 14 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta mi
nutos) do dia 31 de março de 2022, licitação na modalidade PRE
GÃO ELETRÓNICO nº 004/2022- SRP, tendo por OBJETO : Re
gistro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, 
hidráulico, sanitário e ferramentas, para todas as unidades da 
Prefeitura Municipal de Benedito Leite - MA, conform e Ter
mo de Referência. O presente Pn:gão Eletrônico será reali zado em 
sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição cios interessados 
nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Per
manente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, 
à Rua 07 de Setembro, 03 , Centro , Benedito Leite/MA, bem como 
no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no 
www.portaldecompraspublicas.com.br , onde poderão ser consulta
dos e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço ac i
ma ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail. 
com. Benedito Leite/MA, 14 de março de 2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N" 001/2022 AVI
SO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. O Muni
cípio de Benedito Leite (MA), por meio da Comissão Permanente de Li
citação - CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 
07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, comun ica aos interes
sados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
de Nº. 001 /2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma 
de execução indireta, no regime de empréitada por PR EÇO UNITÁ
RIO, às 08h30min (oi to horas e trinta minutos) do dia 04 de ab ril 
de 2021 , objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS 
SOLIDOS E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BENE
DITO LEITE-MA, conforme Projeto Básico, que será regida nos 
termos Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa
dos nos dias de expediente das 08h00min às l 2h00min, na Comissão 
Permanente de Licita ção - CPL, situada na sede da Prefeitura Muni
cipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem 
como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Infonnações 
adicionais no endereço acima ou através do fone : (89) 3544-7075 ou 
e-mail: cplb.leite@gmail.com. Benedito Leite - MA, 14 de março de 
2022. Ramon Carvalho de Barros. Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITffiANA - MA COMISSÃO PERMANE TE DE LICI
TAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESE CIAL Nº 
005/2022 - CPL OBJETO: Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veícu
los da Administração Pública Municipal, com reposição de peças. 
ABERTURA: 30 de Março de 2022 às 09 :00 horas. ENDEREÇO: 
Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA TIPO LI
CITAÇÃO: Maior Desconto Percentual Global OBTE ÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente por meio do site w\vw.buritirana.ma .gov. br ou median
te solici tação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais), a ser recoUlido através de Documento de AlTecadação Munici
pal - DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações 
sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA JOSÉ 
SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA- MA 

Aviso de Licitação Deserta. Processo Administrativo nº 151/2021-
PMC/MA. Pregão Eletrônico nº. 03/2022-PMC/MA. A Prefeitura 
Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equi
pe de Apo io, toma público para conhecimento dos interessados que 
que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2022-PMC/ 
MA, tipo menor preço, objetivando a aquisição de implementos agri
colas para a Prefeitura Mun icipal de Carutapera - MA , cuja sessão 
de habi litação e abertura de propostas ocorreu às 09h30min do dia 
04/03/2022, foi declarada DESERTA por ausência de participantes/ 
interessados. Diante disto, fica designada nova data de abertu ra para 
às 09h30min (horário de Brasilia-DF) do dia 30/03/2022, através 
do site www.porcaldecomprascamtapera.com.br, nos tern1os da Lei 
n" 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complemen
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, 
subsidia riamente, a Lei nº 8.666, de 21 tle junho de 1993 . O Edital 
está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portal
dec:omprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no 
site da Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera. 
ma.gov.br, Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação 
Pública (SACOP) www. tce.ma.gov.br e na Comissão Permanente de 
Licitação - CP L, situada à Praça Padre Augusto Mozzert, nº 400, Cen
tro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2" a 6' feira, no horário das 
08h às 12h. Poderá ser solicitado também através do e-mai l: cplcaru
tapera@gmail.com. Carutapera, 16 de março de 2022 . Talita Araújo 
da Silva Tavares. Pregoeira - Carutapera/MA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - CPL 
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OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos da Administração Pública Municipal, com reposição de peças. 
ABERTURA: 30 de Março de 2022 às 09:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro -Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Maior Desconto Percentual Global 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 
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Bl.lRITIRANA - MA Quinta, 17 de Março de 2022 ANO: 4 1 Nº 74 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

GABl~ETE DO PREFEITO 

A VISO DE RESULTADO DE LTCIT AÇÃO 

A VISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) MODALIDADE Tomada de 

Preços nº 001 /2022 - CPL. OBJETO: Contratação de 

empresa especializada para a execução de serviços de 

drenagem superficial (meio fio e sarjeta) . RESULTADO O 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do 

Município de Buritirana (MA) torna público que a empresa 

SERVICOL SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

TRANSPORTE LTDA. fora declarada vencedora do 

certame em epígrafe, com o preço total proposto de R$ 

502.996,00 (quinhentos e dois mil, novecentos e noventa e 

seis reais) . Buritirana (MA), 03 de Março de 2022 JOSÉ 

SOUSA AMANCIO - PRESIDENTE CPL ESTADO DO 

MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BURITIRANA (MA) MODALIDADE Pregão Presencial 

nº 003/2022 - CPL. OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras 

e protetores para a frota de veículos da Administração 

Públi ca Municipal. RESULTADO O Pregoeiro do 

Município de Buritirana (MA) toma público que a empresa 

H P COMERCIAL L TDA. fora declarada vencedora do 

certame em epígrafe, com o preço total proposto de R$ 

777.030,00 (setecentos e setenta e sete mil, trinta reais). 

Buritirana (MA), 11 de Fevereiro de 2022 JOSÉ SOUSA 

AMANCIQ - PREGOElRO ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 

MODALIDADE Pregão Presencial nº 004/2022 - CPL. 

OBJETO: Aquisição de peças e equipamentos para poços 

artesianos. RESULTADO O Pregoeiro do Município de 

Buritirana (MA) toma público que a empresa G. REIS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. fora declarada 

vencedora do certame em epígrafe, com o preço total 

proposto de R$ 459. 103,21 (quatrocentos e cinquenta e 

nove mil, cento e três reais e vinte e um centavos). 

Buritirana (MA), 09 de Março de 2022 JOSÉ SOUSA 

AMANCIO - PREGOEIRO 

Publicado por: VAGTO 10 BRANDÃO DOS SANTOS 

Código identificador: cjgd01iocnx202203 l 7200338 

A VISO DE PREGÃO PRENSENCIAL 

A VISO DE LICITAÇÃO PP 005/2022 
ESTADODOMARANHÃOPREFEITURAMU lClPAL 

DE BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2022 - CPL OBJETO: Contratação 

de empresa para a prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da frota de veículos da 

Administração Pública Municipal, com reposição de peças. 

ABERTURA: 30 de Março de 2022 às 09:00 horas. 

ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro -

Buritirana - MA TIPO. UCIT AÇÃO: Maior Desconto 

Percentual Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e 

seus anexos poderão ser consultados e obtidos 

gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br 

ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no 

valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 

Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 

disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 

12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações 

sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana -

MA JOSÉ SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO 

Publicado por: VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS 

Código identificador: j4xt8ha2ebx202203 l 7200333 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001 , garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 2111 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
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OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da 
Administração Pública Municipal, com reposição de peças. 
ABERTURA: 30 de Março de 2022 às 09 :00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Maior Desconto Percentual Global 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o 
pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser reco lhido através 
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível 
para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da 
Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque 
s/n, Centro, Buritirana - MA JOSÉ SOUSA AMANCIO -
PREGOEIRO 
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Montadora chinesa anuncia investimento 
de RS 1 O bilhões no Brasil 

Fábrica será instalada em Iracemápolis, em São Paulo 
A Grea l Wall Motor 

(GWM), maior montadora 
de veículos chinesa de capi
tal 100% privado, anunciou 
ontem (l 6)um investimento 
de R$ 1 O bi.lhões até 2032 
no Brasil, sendo R$ 4 bilhões 
até 2025. 

A fábrica da empresa no 
Brasi~ que antes pertencia à 
Mercedes-Benz, está locali
zada na cidade paulista de 
lracemápoli s e vai produzir 
veícLtlos elétricos, como SUV 
e p icape. A previsão é de 
atingir capacidade instalada 
de 100 mil veículos por ano. 

"A eletromobilidade é um 
fenômeno irreversível e ine
xorável e a nossa fábrica de 
lracemápolis será a primei
ra fábrica fora dos Estados 

Unidos, no continente ame
ricano, que produzirá veícu
los eletrificados híbridos e 
puramente elétricos", anun
ciou Pedro Bentancourt, 
CEO da empresa. "Também 
esperamos que nossos veí
culos híbridos sejam híbrido 
flex:. possíve is de serem 
abastec idos com etanol", 
acrescen tou. 

Segundo o governo do 
estado de São Paulo e a pre
feitura de lracemápolis, a 
empresa pode gerar 2 mil 
empregos diretos até 2025. 
"Esse anúncio de R$ 10 bi
lhões [ em investimento] da 
maior montadora de veículos 
da China está relacionado à 
prodnção de veícttlos 100% 
eletrificados no interior de 
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São Paulo. Inicialmente essa 
fábrica vai gerar 2 mil empre
gos de curto prazo", disse o 
governador de São Paulo, 
João Doria. 

Pedro Bentancourt infor
mou que a produção pode 
gerar ainda 200 ou 300 em
pregos indiretos em serviços 
de manutenção e 500 vagas 
indiretas em sistemistas. Ain
da de acordo com o executi
vo, a empresa também espera 
que, até 2025 ou 2026, ob
tenha Lun índice de 50% de 
nacionalização dos seus pro
dutos . 

Pontos de recarga 

A GWM anunciou tam
bém a implantação de 100 
pontos de recarga para veí
culos elétricos e lu"bridos em 
municípios do estado de São 
Paulo. Segundo o govemo 
paulista, a futura rede de re
carga da GWM será alimen
tada principalmente por meio 
<la instalação de placas foto
voltaicas. 

Os equiparnen.tos de re
carga serão montados nos 
pontos de venda e serviços 
da G WM, onde o carrega
mento será gratuito e estará 
disponh:el para veículos ele
trificados de qualquer modelo 
ou fabricante. Tantbém serào 
instaladas estações de recar
ga em estabelecimentos co
merciais de grande circula
ção, como estacionamentos, 
shoppings e supennercados. 
( Agência Brasil) 
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Festa 19 de abri. COOi!lllOra-se todo dia 19. 
Se você está com algum PROBLEMA OE DIFÍCIL SOLU

ÇÃO e precisa de AJUOA URGENTE, peça esta ajuda a 
Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de 
Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia. 

ORAÇÃO - Meu Santo Expedito das Causas Justas e 
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero, 
inten:edei por mim junto ao Nosso Senllor JESUS CRISTO! 
Vós que sois um San lo Guerreiro, Vós Que sois o Santo dos 
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que 
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me. A~aí-me. 
Dai-me força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu p,,di
do: · faze, o pedido•. Ajudai-me a superar estas Horas Oífl
ceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Pro· 
1egei a Minha família, atendei ao meu pedido com urgência. 
Oevolvei-nie a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto 
da minha vida e ~varei seu nome a todos que têm fé. Muito 
Obrigado, meu Santo Exp,,dito! 

Rezar um Pai Nos,o, uma Ave Maria e fazer o Sinal da 
Cruz . 

Em agradecimento, mandei publicar e distnbui t111 millei
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande 
Santo Expedito. Mande você lambém publicar imediatamen
te após o pedido. 
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Cardiologia• Clínica Médica 
Residência Médica no Hospital dos 

Servidores do Estado Rio de Janeiro 
Curso de Cardiologia na Clínica Quirón, 

Barcelona. Espanha 
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