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Co mo se ca das trar na Ta ri fa So ci al de Ener gia Elé tri ca

AU XÍ LIO

1 mi lhão de fa mí li as
be ne fi ci a das pe la
Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca no Ma ra nhão

Acon te ceu na úl ti ma sex ta-fei ra (18), no mu ni cí pio de
Al cân ta ra, a ce le bra ção do mar co de 1 mi lhão de fa mí li- 
as bai xa ren da be ne fi ci a das pe la Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca (TSEE) no Ma ra nhão. O even to con tou com a
pre sen ça do Go ver na dor do Es ta do, Flá vio Di no, do Pre- 
si den te da Equa to ri al Ma ra nhão Sér vio Tú lio, além de
re pre sen tan tes da Dis tri bui do ra, pre fei tos e do Go ver no
do Ma ra nhão.

Al cân ta ra foi es co lhi da pa ra se di ar o even to por ser
um dos mu ni cí pi os com o mai or nú me ro de co mu ni da- 
des qui lom bo las do Ma ra nhão. Nes te ter ri tó rio vi vem
cer ca de 3.350 fa mí li as qui lom bo las, sen do que 2.139 es- 
tão ca das tra das na Ta ri fa So ci al. Fa mí li as qui lom bo las e
in dí ge nas ins cri tas no Ca das tro Úni co e que aten dam
aos re qui si tos têm des con tos que po dem che gar a 100%,
até o li mi te de con su mo de 50 kWh/mês (qui lowatts-ho- 
ra por mês). Ao to do, Al cân ta ra pos sui qua se 4 mil fa mí- 
li as ca das tra das. Con si de ran do que o mu ni cí pio pos sui
mais de 55% da po pu la ção com ren da men sal de até
meio sa lá rio mí ni mo, os be ne fí ci os do pro gra ma ul tra- 
pas sam a con ta de ener gia e pro mo vem inú me ras ou- 
tras me lho ri as so ci o e conô mi cas.

A TSEE é um pro gra ma do Go ver no Fe de ral que be ne- 
fi cia as fa mí li as de bai xa ren da, qui lom bo las, in dí ge nas
ou que re ce bam o Be ne fí cio da Pres ta ção Con ti nu a da –
BPC, cu jo des con to po de che gar a até 65%. Tam bém es- 
tão ap tas fa mí li as cu jo mem bro de pen da da ener gia elé- 
tri ca pa ra so bre vi vên cia (equi pa men to vi tal).

Ho je o Ma ra nhão es tá en tre os três es ta dos do país
com a mar ca su pe ri or a 1 mi lhão de con su mi do res ca- 
das tra dos no pro gra ma, e den tre eles ain da se des ta ca
por ter a mai or ta xa de fa mí li as ca das tra das. São mais de
4 mi lhões de pes so as be ne fi ci a das di re ta men te pe la Ta- 
ri fa So ci al no es ta do, pos si bi li tan do a opor tu ni da de de
des ti nar re cur sos do seu or ça men to men sal, que iri am
pa ra o pa ga men to da con ta de ener gia, à com pra de ali- 
men tos e ne ces si da des bá si cas pa ra su as ca sas. Além
dis so, por meio da Ta ri fa So ci al, so men te em 2021, mais
de 378 mi lhões de re ais fo ram in je ta dos na re cei ta dos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses mo vi men tan do a eco no mia
lo cal.

Pa ra che gar a 1 mi lhão de fa mí li as ca das tra das, a
Equa to ri al Ma ra nhão se em pe nhou ao lon go dos anos
em ga ran tir a bus ca ati va des sas fa mí li as, pois al gu mas
mes mo ten do di rei to ao be ne fí cio ain da não re ce bi am
por des co nhe ci men to ou por fal ta de atu a li za ção ca das- 
tral.

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por meio do Cen- 
tro de Apoio Ope ra ci o nal do Con su mi dor (CA Op Con- 
su mi dor), tam bém foi um for te par cei ro da Equa to ri al
Ma ra nhão, por meio do Pro je to “Ilu mi nar” cri a do pa ra
in cen ti var o uso da Ta ri fa So ci al, por meio de cam pa- 
nhas que le vem aos ci da dãos in for ma ções de aces so ao
be ne fí cio e atu a li za ção ca das tral do Nú me ro de Iden ti fi- 
ca ção So ci al (NIS).

De acor do com o Pre si den te da Equa to ri al Ma ra nhão,
Sér vio Tú lio, es te be ne fí cio é de gran de im por tân cia pa- 
ra a fa mí lia ma ra nhen se de bai xa ren da, e par ce ri as co- 
mo es sas for ta le cem ain da mais o al can ce des sas fa mí li- 
as. “A nos sa bus ca ati va pa ra che gar às pes so as que tem
di rei to a pa gar uma con ta de ener gia mais ba ra ta é con- 
tí nua. São anos de atu a ção em prol do al can ce des sas fa- 
mí li as, e po der con tar com a par ce ria do Go ver no do Es- 
ta do do Ma ra nhão nos aju dou e for ta le ceu ain da mais o
pro ces so pa ra o al can ce des se mar co de 1 mi lhão de fa- 
mí li as be ne fi ci a das. Va mos em fren te pa ra avan çar ain- 
da mais e al can çar to das as fa mí li as que po dem re ce ber
a Ta ri fa So ci al”, en fa ti zou Sér vio.

Se gun do o Go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, es- 
ta par ce ria é mui to im por tan te pa ra o es ta do. “Um dos
gran des pro ble mas do Bra sil re si de nas de si gual da des
so ci ais, pa ra com ba tê-las é im pres cin dí vel a ação con- 
jun ta vi san do o de sen vol vi men to, ge ra ção de em pre go e
in ves ti men tos co mo te mos vis to aqui no nos so es ta do,
po rém, ao mes mo tem po as po lí ti cas so ci ais são es sen- 
ci ais, es pe ci al men te no mo men to de gra ve cri se. A ta ri fa
so ci al de ener gia ga ran te aces so a um bem e di rei to fun- 
da men tal, e na me di da que as fa mí li as po dem ter a ta ri fa
so ci al de ener gia, nós te mos, in clu si ve, a pos si bi li da de
de aces so a ou tros di re tos co mo: la zer, di rei to a uma ali- 
men ta ção sau dá vel, ao con for to nas su as re si dên ci as”,
en fa ti zou Flá vio Di no.

Quem ain da não pos sui NIS – Nú me ro da Iden ti fi ca- 
ção So ci al, de ve pro cu rar o CRAS mais pró xi mo pa ra se
ca das trar. Pa ra quem já pos sui o NIS atu a li za do, po de
bus car um dos ca nais de aten di men to da Equa to ri al
Ma ra nhão pa ra so li ci tar ade são à Ta ri fa So ci al. Pa ra sa- 
ber se vo cê tem o NIS ou se ele ain da es tá ati vo, li gue pa- 
ra a Cen tral de re la ci o na men to do Se cre ta ria Es pe ci al do
De sen vol vi men to So ci al: 0800 707 2003.

São Luís, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA

CNPJ: 63.451.363/0001-63
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 004/2022, Processo Administrativo nº. 022/2022 - SEMAF, 
do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 
consultoria e assessoria contábil à administração geral e todos os fundos de natureza contábil do município de Turiaçu - 
MA, com data de abertura dia 15/03/2022, às 09:30 h. A Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 123/2006 e a 
Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro 
Centro, Turiaçu/MA, ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente 
da CPL, das 8h às 12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de 
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Dailson José de Ribamar Cavalcante – Presidente da 
CPL. Turiaçu/MA, 21 de fevereiro de 2022.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2022 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza e conservação, de natureza continuada e com dedicação 
exclusiva de mão de obra, na Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

Dia: 10/03/2022        Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.gov.br/compras/pt-br.

Valor Global: R$ 15.597.117,85
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 22 de Fevereiro de 2022
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Empresa RODOLIPE LOGÍSTICA LTDA tor-
na público que REQUEREU junto à Secreta-
ria do Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA a Renovação da Licença 
de Operação para as atividades de transpor-
te de produtos perigosos conforme Proc. N° 
34809/2022 a ser localizado Av. Principal (CJ 
Jatoba) nº 702, Vila Maranhão, no município 
de São Luís- MA.

                                                DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022-DPE/MA

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que realizará Pregão Eletrônico SRP nº 004/2022 na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 
7.892/2013, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes 
à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico através de registro de preços para futura 
contratação de serviços de motoristas, nas  categorias de habilitação “B”, “D” e “E”, para transporte 
de pessoas e cargas, em regime de dedicação exclusiva da mão de obra, através da condução de 
veículos ofi ciais pertencentes à frota da DPE/MA, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, 
nas condições constantes do edital e em conformidade com as especifi cações do Anexo I - Termo de 
Referência. Data/Hora abertura do certame: dia 14/março/2022 às 09:00h. O Edital estará disponível 
nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 23/fevereiro/2022. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

  ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Ma-
risqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município 
de BURITI  /MA – SINDPESB - CNPJ nº 18.203242/0001-48, por seu Presidente: Sra. José 
Reginaldo Ribeiro Cardoso, convoca todos os membros da categoria profissional dos trabalha-
dores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais 
de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na 
pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, perma-
nentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do 
órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisqueiros(as) criadores(as) 
de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto de 
classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos 
membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, 
com a ajuda eventual de terceiros do município de BURITI  no Estado do Maranhão, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de Março de 2022, 
na própria Sede da Entidade, Rua Santa Helena, n 112, bacuri, BURITI  /MA, Cep nº 65.515-
000, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 8:30 
horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) 
Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de 
Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de BURITI/MA – SINDPESB - 
CNPJ nº 18.203242/0001-48,  para representação da categoria profissional dos trabalhado-
res(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais 
de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na 
pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou 
eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão em-
pregador, bem como pescadores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe 
e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, 
individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos mem-
bros da mesma família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, com a 
ajuda eventual de terceiros do município de BURITI no Estado do Maranhão; 2 – Ratificação 
da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Alteração do Estatuto; 4 – Desfiliação da FESPEMA.

  BURITI /MA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

PRESIDENTE- José Reginaldo Ribeiro Cardoso

  ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Ma-
risqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município 
de DUQUE BARCELAR/MA – SINPESDUQ- CNPJ nº 17.852.692/0001-07, por seu Pre-
sidente: Sr. WAGNER LUIZ MEDICE DE CARVALHO, convoca todos os membros da categoria 
profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) 
artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) 
e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados 
e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independen-
temente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), ma-
risqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a 
atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, 
assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mu-
tua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de DUQUE 
BARCELAR no Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 19 de Março de 2022, na própria Sede da Entidade: Rua Zeca Barão, 
s/n – Centro - Duque Bacelar - MA, Cep nº 65.625-000, com início às 08:00 horas, em primeira 
convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 
– Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aqui-
cultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca 
do Município de DUQUE BARCELAR/MA – – SINPESDUQ- CNPJ nº 17.852.692/0001-07,  
para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal 
de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, 
aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exer-
cem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e 
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), 
aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pes-
ca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de 
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executando 
em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do mu-
nicípio de BURITI no Estado do Maranhão; 2 – Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 
3 – Alteração do Estatuto; 4 – Desfiliação da FESPEMA.

DUQUE BARCELAR /MA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

  PRESIDENTE - WAGNER LUIZ MEDICE DE CARVALHO

ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

A Colônia dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Ma-
risqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município 
de AXÍXÁ/MA – Z–42 - CNPJ nº 35.210.335/0001-19, por seu Presidente: Srº. JOSÉ MARIO 
ROCHA COELHO, convoca todos os membros da categoria profissional dos trabalhadores(as) 
em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pes-
ca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca 
compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, permanentes ou 
eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão em-
pregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e 
marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, in-
dividual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros 
da mesma família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda 
eventual de terceiros do município de AXÍXÁ no Estado do Maranhão, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25 de Março de 2022, na própria Sede 
da Entidade, Rua 23 de Setembro Nº 297 Centro, Axixá - MA, Cep nº 65.148-000 com início às 
08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação da Colônia dos(as) Pescadores(as) Profis-
sionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Tra-
balhadores(as) na Pesca do Município de AXÍXÁ/MA - Z–42 – CNPJ nº 35.210.335/0001-19,  
para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal 
de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, 
aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exer-
cem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e 
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), 
aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pes-
ca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de 
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executando 
em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do mu-
nicípio de AXÍXÁ no Estado do Maranhão; 2 – Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 
3 – Alteração do Estatuto.  

  AXÍXÁ/MA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

  PRESIDENTE - JOSÉ MARIO ROCHA COELHO

  ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Ma-
risqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de 
COELHO NETO/MA – SINPESCON - CNPJ nº 17.697.569/0001-50, por seu Presidente: Srº. 
BERNARDO MARQUES DA CUNHA, convoca todos os membros da categoria profissional dos 
trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de 
materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhado-
res(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, 
permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza 
do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisqueiros(as) criado-
res(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica 
objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o 
trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência e 
colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de COELHO NETO no Estado do 
Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de 
Março de 2022, na própria Sede da Entidade, Travessa Santana, 79-A-Centro, CEP 65620-000, 
Coelho Neto-MA, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convoca-
ção as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação do Sin-
dicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), 
Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de COELHO 
NETO/MA – SINPESCON - CNPJ nº 17.697.569/0001-50,  para representação da categoria 
profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) 
artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) 
e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e assala-
riadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da 
natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) 
criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econô-
mica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido 
o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência 
e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de COELHO NETO no Estado 
do Maranhão; 2 – Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Alteração do Estatuto.  4 – 
Desfiliação da FESPEMA.

COELHO NETO /MA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

   PRESIDENTE - BERNARDO MARQUES DA CUNHA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (sua) Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 07 /2022 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, por lote (Grupo), cujo objeto é aquisição de 
embalagens plásticas, tipo saco com lacre de segurança, utilizados para acondicionamento de vestígios 
criminais dos Institutos pertencentes ao Órgão Pericia Oficial de Natureza Criminal: Institutos de 
Criminalística (São Luís, Imperatriz e Timon), Institutos Médico Legal (São Luís, Imperatriz, Timon, Caxias, 
Codó, Chapadinha e Santa Inês), Instituto de Identificação, Instituto Laboratorial de Análises Forenses, 
Instituto de Genética Forense e o Instituto de Perícias da Criança e do Adolescente, em sessão pública 
eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília - DF) do dia 18 de março de 2022, que será conduzido 
pelo(a) seu(ua) Pregoeiro(a), através do sistema COMPRASNET, acessível no Portal de Compras do 
Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br/, nos termos da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013, 
alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 
10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 23 de fevereiro de 2022
Rosirene Travassos Pinto
Presidente da CSL/SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 - SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0187687/2021 - SSP/MA

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, através do Presidente da Comissão Setorial de 
Licitação, instituído pela Portaria n° 029/2021 – GAB/SETUR, de 17 de fevereiro de 2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado n° 35, de 19 de fevereiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que 
realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o 
regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, às 14h do dia 18 DE MARÇO DE 2022, na 
Sala de reuniões da Comissão Setorial de Licitação – CSL/SETUR, situada na Praça Dom Pedro II, n° 32, 
Centro, São Luís – MA. O objeto da licitação consiste na contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para execução de obras de infraestrutura para construção do cais flutuante 
localizados em Atins, no município de Barreirinhas - MA, com fornecimento de materiais e mão de 
obra, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Turismo do Maranhão, na forma da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, da Lei Estadual nº 10.403/2015 e das 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. O Edital referente a presente licitação e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação da SETUR, gratuitamente, em 
dias úteis, das 14h às 18h, devendo o licitante levar CD-ROM ou Pen drive, onde serão gravados o Edital 
e seus anexos, que também poderão ser consultados por intermédio do site da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, http://www.turismo.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 
através do e-mail cslseturma@gmail.com.

São Luís - MA, 23 de fevereiro de 2022
Rodrigo José Ribeiro Sousa

Presidente substituto da Comissão Setorial de Licitação - SETUR/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO Nº 21307/2022 – CSL/SETUR

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES através da sua Comissão de Credenciamento 
convoca as empresas interessadas em participar do Credenciamento nº 004/2022/CSL/SES, que tem por 
objeto a contratação, via credenciamento, de pessoa jurídica, para prestação de Serviço Médico em 
Oftalmologia com profissionais especializados para realização de Consultas, Acompanhamento, 
Avaliação e Tratamento de Pacientes com Glaucoma nas seguintes Regionais de Saúde: 
Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, Itapecuru 
Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São João dos Patos, São Luís, 
Timon, Viana, Zé Doca, em caráter complementar – conforme ANEXO I do Edital, para conhecer e 
retirar o Edital gratuitamente na CSL/SES, situada na Av. Professor Carlos Cunha s/n, Bairro Jaracaty, 
mediante a entrega de um pen drive, de segunda feira à sexta feira, no horário das 8h às 12h de 14h às 
18h (Horário Local), ou poderá ser consultado no site: 
www.saude.ma.gov.br/licitacoes-editais-e-avisos/, onde os envelopes de documentos de 
credenciamento serão recebidos no período de 25 de fevereiro de 2022 até o dia 23 de março de 2022. 
Maiores informações através do e-mail: csl@saude.ma.gov.br. Telefone: 
(98)3198-5558/3198-5559/3198-5560 e 3198-5561.

São Luís, 21 de fevereiro de 2022
Ana Nísia Véras Cutrim Ferreira Lima

Presidente da Comissão de Credenciamento/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 004/2022/CSL/SES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252504/2021/SES

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3027/0222 - 1° Leilão 

e nº 3028/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, 
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, 
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte 
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 11/03/2022 até 
20/03/2022, no primeiro leilão, e de 25/03/2022 até 04/04/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, 
PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. CESAR AUGUSTO ARAGÃO 
PEREIRA, no endereço Estrada das Ubaias, 20 Sala 401, Casa amarela - Recife/PE - CEP: 
52.070-013, telefones  (81) 3877-1001 / 99432-7547 (WhatsApp). Atendimento no horário de 
segunda a sexta das 9:00 às 12:00hs e 14:00 às 17:00hs (Site: www.aragaoleiloes.com.br). (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 21/03/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 05/04/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do 
leiloeiro, no endereço www.aragaoleiloes.com.br)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

D4Sign 6a91aa05-e57a-416b-8ffd-b5597a20487e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



São Luís, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

GERAL 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – CELICC/
PMSJR. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através da sua Pregoeira, torna 
público aos interessados que a Sessão que estava prevista para ser realizada às 10h:00min 
(horário de Brasília) do dia 23 de fevereiro de 2022, cujo objeto é o Registro de Preços para 
contratação de empresa especializada para aquisição de insumos e equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’S, para ações de prevenção, vigilância epidemiológica e controle de doenças 
transmissíveis aguda e crônicas e não transmissíveis, de todos os setores da Secretaria Adjun-
ta de Vigilância em Saúde, informa-se que devido a problemas na rede de conexão sem, no 
entanto, o retorno da conexão em tempo hábil à sessão do PE 013/2022, declara-se que será 
adiada para o dia 03 de março de 2022, às 10:00. A sessão pública acontecerá pelo site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 17:00h, tele-
fone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosede-
ribamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da 
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de 
esclarecimentos deverão ser protocolados através do e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou 
no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 23 de fevereiro de 2022. Jérllida de Freitas 
Nunes. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
A Prefeitura Municipal de Lago do Junco, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público 
para conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO, da licitação referente a Tomada de Preços nº 009/2021, 
Processo Administrativo nº 0109.03.01.5/2021, objetivando a Contratação de empresa para execução da obra 
de pavimentação, recapeamento e calçamento de Vias Urbanas na Sede do Município de Lago do Junco MA, 
conforme Convênio nº 906322/2020 CODEVASF. Publicado no Diário Oficial da União – DOU, Publicação no 
dia 20 de setembro de 2021, Seção 3, nº 178, página 204; Diário Oficial do Município de Lago do Junco - DOM, 
Edição 036, segunda-feira, 20 de setembro de 2021, página 1; Jornal de Circulação – O Imparcial, Ano XCIV, 
nº 36.500, segunda-feira, 20 de setembro de 2021, página 6, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Conforme preceitua 
o Artigo 49 da Lei federal 8.666/93. Lago do Junco – MA, 22 de fevereiro de 2022. Maria da Gloria Oliveira 
Pereira da Silva, Secretária Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 03/2022 - SRP
Processo n° 17379/2021

Objeto: “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
hospedagem e hotelaria, padrão quatro a cinco estrelas, em todo o Estado do Maranhão, que compreenderá os 
serviços de hospedagem, locação de auditório com equipamentos audiovisuais que atendam à realização de 
eventos e o serviço de alimentação para hóspedes e participantes dos eventos, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 15/03/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); 
Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-
Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; 
E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 24 de fevereiro de 2022.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 62/2021 - SRP
Processo n° 12788/2021

Objeto: “Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
continuados de tecnologia da informação voltada ao desenvolvimento e manutenção evolutiva e adaptativa de 
sistemas de informação, em regime de Fábrica de Software em Java, PHP, PL/SQL, business intelligence - BI, 
plataformas mobile, durante 12 (doze) meses, com utilização de práticas ágeis visando atender às demandas do 
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das neste Edital e seus anexos.”; Abertura: 18/03/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal 
de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada 
à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.
mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 24 de fevereiro de 2022.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12/2022
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO

O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Regional de Pinheiro – SINDACSRP/MA, com 
sede e foro na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, Rua Josias Peixoto de Abreu, nº 385, 
Centro, CEP: 65200/000, inscrito no CNPJ sob o nº 06.240.163/0001-28, fundado em 05 de março 
de 2004, tem como base territorial a área geográfica dos 17 (dezessete) municípios que integram a 
mencionada Regional, os quais são: Apicum-Açú, Bacuri, Bequimão, Cedral, Central do Maranhão, 
Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Peri Mirim, Pinheiro, Porto Rico do Maranhão, 
Presidente Sarney, Santa Helena, Serrano do Maranhão, Turiaçu e Turilândia. Seu representante 
legal, o senhor Joatan Lídio de Oliveira, no uso das atribuições e prerrogativas que lhe confere e de 
acordo com o estatuto da entidade, CONVOCA todos os associados que estejam em dia com as dis-
posições estatutárias para uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO DO SINDICATO a se realizar no dia 25 de março de 2022, no Salão Paroquial, na Rua 
Joaquim Távora, S/N, centro, nesta cidade. Em primeira convocação às 14:00 horas, e em segunda 
e última convocação às 14:30 horas, com término às 17:00 horas, a fim de discutir e deliberar acerca 
da seguinte Ordem do Dia: Ratificação da Fundação do Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Saúde da Regional de Pinheiro/MA. Obs.: A participação do sócio no referido evento exige uso obri-
gatório de máscara e distanciamento social. Fica dispensada a participação dos sócios que fazem 
parte dos grupos de maior risco com vistas a reduzir sua exposição ao vírus da Covid-19. Pinheiro/
MA, 18 de fevereiro de 2022. Joatan Lídio de Oliveira Presidente do SINDACSRP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 
às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 15 de março de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura Contratação de empresas para o forneci-
mento parcelado de materiais de construção em geral, materiais elétricos e hidráulicos para suprir as necessida-
des da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão – MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Refe-
rência.  O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https:// 
www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da 
Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: 
https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais 
no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 22 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA 
torna público que realizará licitação, do tipo menor preço. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2022. Objeto: 
Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação, recapeamento e calçamento de Vias Urbanas 
na Sede do Município de Lago do Junco MA, conforme Convênio nº 906322/2020 CODEVASF. Data abertura: 
18 de março de 2022. Horário: 09h:00min. Conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Local: sala da Comissão 
Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro, Lago do Junco/MA. Aquisição 
do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente ou adquiri-lo em horário de expediente das 
08:00 às 12:00 e/ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Maiores esclarecimentos 
no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 24 de fevereiro de 2022. Maria da Glória Pereira de 
Oliveira Silva - Secretária Municipal de Administração.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e 
operacionalização de sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento e lavagem de 
veículos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e da sede administrativa da EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL auferível através da MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO.
DATA DA DISPUTA: 28/03/2022, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Quadra n° 16, n° 25, Bairro 
do Calhau – São Luís – MA.
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com e/ou laurocsl8@gmail.com, ou pelo 
telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 22 de fevereiro de 2022
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115.117/2021 – EMSERH

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 
- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 06/2022 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de 
DESKTOPS, para o Instituto de Criminalística de Imperatriz, vinculado a Perícia Oficial de Natureza 
Criminal, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília - DF) do dia 15/03/2022 que 
será conduzido pelo(a) seu(ua) Pregoeiro(a), através do sistema COMPRASNET, acessível no Portal de 
Compras do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br/, nos termos da Lei nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 
28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados 
pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 
10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 23 de fevereiro de 2022
Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 
às 08h00 (oito horas) do dia 16 de março de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de recapagem de pneus, para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão – MA e suas 
Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.  O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https:// www.comprasfeiranovama.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova 
do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.
com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 22 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 
às 14h00 (catorze horas) do dia 16 de março de 2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura Contratação de empresas para prestação de serviços de 
lavagem de veículos em geral para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão – MA e suas 
Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência. LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem 
como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Mara-
nhão - MA, 22 de fevereiro de 2022.

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. A Pre-
feitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação tor-
na público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do 
Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do 
tipo Menor Preço Global, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, visando a 
formação de Registro de Preços para futura e eventual o à contratação de empresa 
especializada no serviço de provimento de solução multiplataforma integrada para 
locação, implantação, treinamento, manutenção e atualização de software e equi-
pamentos para automação da Secretaria de Saúde do Município de ICATU - MA. 
ABERTURA: 10 de março de 2022, às 08h00min, através da plataforma: https://
licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. 
Icatu/MA, 23 de fevereiro de 2022.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

GRANORTE S.A.
CNPJ/MF nº 06.049.258/0001-69 NIRE 21300005927

ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. DATA E HORA: Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2022, às 17:00 horas.

2. LOCAL: No escritório da Granorte S/A, no município de São Luís, Estado do Maranhão, sediado 
na Av. Colares Moreira n.º 7, Ed. Empresarial Vinicius de Moraes, Salas 1.106 e 1.107, Calhau, CEP 65.071-
322.
3. PRESENÇAS: Acionistas detentores de 97,93% (noventa e sete inteiros e noventa e três décimos 
por cento) do capital social votante, o contador da empresa o Sr. Anderson Fontinele de Sousa e o representante 
do Espolio de Celso Bittencourt Ferro Costa, na pessoa de seu inventariante, Sr. David Fontenele Ferro Costa.
4. CONVOCAÇÃO: Os Avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976 foram pu-
blicados no Diário Oficial do Maranhão edições de 14.06.2021 à pag. 31; 15.06.2021 à pag. 06; e 16.06.2021 
à pag. 19 e no Jornal O Imparcial edições de 12, 13.06.2021 à pag. 06; e 14.06.2021 à pag. 06; os Editais de 
Convocação foram publicados no Diário Oficial do Maranhão edições de 10.02.2022 à pag. 44; 11.02.2022 à 
pag. 47 a 48; e 14.02.2022 à pag. 22; e no Jornal O Imparcial edições de 10.02.2022 à pag. 06; 11.02.2022 à 
pag. 05; e 12.02.2022 pag. 06.
5. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Carlos dos Santos Salgueiro, tendo Maria 
Teresa do Nascimento Araújo, como secretária.
6. ORDEM DO DIA: Os acionistas, segundo previsto no Estatuto Social, e obedecendo aos 
termos da lei n° 6.404/76, e alterações (“LSA”), atendendo a convocação, deliberam sobre a seguinte ordem do 
dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos Administradores; deliberar sobre as demonstra-
ções financeiras da sociedade, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018; 31.12.2019 e 31.12.2020; 
(2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os Mem-
bros do Conselho Fiscal; Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Reformar o Estatuto Social; (2) Autorizar 
contratação de financiamento bancário para aquisição de equipamentos; (3) Autorizar a Diretoria a alienar 
bens móveis e imóveis da empresa; (4) Deliberar sobre abertura de filial; (5) Fixar a verba de remuneração da 
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal.
7. DELIBERAÇÕES: Sem voto discordante, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da 
Companhia, no uso de suas atribuições estatutárias, tomaram as seguintes deliberações:
7.1. Foi aprovado, sem ressalvas, o Relatório Anual da Administração e suas contas constantes do 
Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras, que refletem as contas do patrimônio líquido, o 
resultado do exercício, os fluxos de caixa e aplicações de recursos, bem como os pareceres do Conselho Fiscal 
e dos Auditores Externos, relativos aos exercícios findos em 31.12.2018; 31.12.2019 e 31.12.2020;
7.2. Foi decidido que do resultado líquido apurado no exercício de 2020, será distribuído 85% a 
título de dividendos na proporção de participação dos acionistas, 5% para a Reserva Legal e 10% será destina-
do para outras reservas a serem deliberadas pela Diretoria;

7.3. Eleição dos atuais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal com prazo de man-
dato até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária, o que foi aprovado por unanimidade, assim foram 
reeleitos para membros titulares, Adolfo Alexandre Von Randow, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI no 
89104498-1, CPF no 273.692.778-87, residente e domiciliado à Rua dos Curiós, no 17, Apto 601, Ed. Saint 
Tropez, Renascença II, CEP 65075-130, São Luís, Maranhão; Carla Dias da Costa Duque, brasileira, solteira, 
publicitária, CI no 0482011720136 SESP/MA, CPF no 291.355.978-60, residente e domiciliada à Rua dos Ma-
nacás Nº 29, Ed. Angélica, Apartamento nº 301, São Francisco, CEP: 65076-320, São Luís, Maranhão e Igor 
Jardim Prazeres, brasileiro, casado, contador, CI no 680922 SESEP/MA, CPF no 773.709.943-87, residente e 
domiciliado à Rua Alto Parnaíba, 11 Quadra 18, Quintas do Calhau, CEP 65072-877, São Luís, Maranhão, para 
Conselheiros Suplentes foram reeleitos Benedicto Eduardo Cardoso Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
CI no 00980-D CREA 19a região, CPF no 008.654.552-00; Walber Mendes, brasileiro, separado, empresário, 
CI no 120350 SSP/MA, CPF nº 079.711.413-00; e Luiz Manoel Nalin, brasileiro, separado, advogado, CI no 
379863 SSP-MA, CPF no 086.105.097-53, todos residentes e domiciliados em São Luís, Maranhão;

7.4. Foi aprovada e ratificada a contratação, pela Diretoria, de financiamento bancário de até R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) destinados à aquisição de equipamentos e instalação de uma usina 
fotovoltaica para auto geração de energia;

7.5. Foi delegado à Diretoria, a incumbência de alienar bens móveis inservíveis, e ratificada as 
alienações já realizadas, bem como, também lhe foi autorizada, a alienação de bens imóveis de propriedade da 
empresa;

7.6. Foi aprovada a abertura de uma filial, no KM 06, da BR 135 em imóvel de propriedade da 
empresa;

7.7. Foi aprovada a remuneração da Diretoria, a título de pro-labore, no valor de até 10 (dez) 
Salários Mínimos mensais para cada membro integrante, retroativo a janeiro de 2021 e delegado a diretoria 
deliberar sobre a remuneração do Conselho Fiscal;

7.8. Foi aprovado o novo Estatuto Social, conforme texto constante do Anexo I;

7.9. Encerradas as deliberações constantes da pauta, foi proposto e aprovado a renumeração das 
ações da Companhia, em ordem alfabética, conforme Anexo II.

8. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, foi autorizada a lavratura da ata a que se refere 
esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, após feito leitura 
e em conformidade, foi assinada pelos membros da mesa, e pelos Acionistas presentes, conforme o Livro de 
Presença de Acionistas da Companhia. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro 
próprio e foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 23 de feve-
reiro de 2022 sob o nº 20220235139. São Luís – MA, 24 de fevereiro de 2022. MARIA TERESA DO NAS-
CIMENTO ARAUJO – Secretária da Assembléia, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALGUEIRO – Diretor e 
presidente da Assembléia AGO/AGE.

ANEXO I

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 18/02/2022

GRANORTE S.A.

CNPJ/MF nº 06.049.258/0001-69
NIRE 21300005927

CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

ARTIGO 1º: A GRANORTE S.A. é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto e pelas disposições 
legais aplicáveis.

ARTIGO 2º: A Companhia tem sede e foro na cidade e comarca Bacabeira, Estado de Maranhão, na BR 135, 
km. 43, Povoado Periz de Baixo, Zona Rural, CEP 65103-000, e mantém escritório de representação na Av. 
Colares Moreira n.º 7, Ed. Empresarial Vinicius de Moraes, Salas 1.106 e 1.107, Calhau, São Luís
- MA, CEP 65071-322.

Parágrafo Único: Podem ser instaladas ou suprimidas filiais e quaisquer outros estabelecimentos no país ou no 
exterior, por deliberação da Diretoria, observadas as disposições deste Estatuto Social.

ARTIGO 3º: A Companhia tem por objeto:

a) Extração de granito e beneficiamento associado – CNAE n.º 0810-0/02;

b) Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado – CNAE n.º 0810-0/06;

c) Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado – 
CNAE n.º 0810-0/99;

d) Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção – CNAE 2330- 3/02;

e) Preparação de massa de concreto e argamassa para construção – CNAE n.º 2330-3/05;

f) Distribuição de água por caminhões – CNAE n.º 3600-6/02;

g) Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão – CNAE nº 
4687-7/02;

h) Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos– CNAE nº 4687-7/03;

i) Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas – CNAE n.º 4744-0/04;

j) Comércio varejista de materiais d e  
construção não especificados anteriormente – CNAE n.º 4744-0/05;
k) Comércio varejista de materiais de construção em geral – CNAE n.º 4744- 0/99;

l) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – CNAE n.º 
7732-2/01;

m) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente ( Serviço 
de pesagem de caminhões com balança industrial) –
CNAE 5229-0/99

n) Importação e exportação de insumos e produtos relacionados às atividades exploradas.

ARTIGO 4º: A sociedade foi constituída por prazo indeterminado através de Escritura Pública lavrada no Car-
tório do 1º Tabelionato de Notas de São Luís - MA, em 02 de outubro de 1972, e devidamente arquivada na Jun-
ta Comercial doEstado do Maranhão – JUCEMA, em 20 de novembro de 1972, sob o NIRE nº 21300005927.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

ARTIGO 5º: O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 15.317.334,00 (quinze milhões, 
trezentos e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais), dividido em 15.317.334 (quinze milhões, trezentos 
e dezessete mil,trezentos e trinta e quatro) ações ordinárias e nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma.

Parágrafo Primeiro: Todas as ações da Companhia são nominativas e sua propriedade presume-se pela inscri-
ção do nome do acionista no livro “Registro de Ações Nominativas”. Os acionistas poderão transferir, doar, 
vender ou sob qualquer forma alienar suas ações, cuja transferência das ações de emissão dasociedade opera-se 
por termo lavrado, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes.

Parágrafo Segundo: Caso a Companhia venha a abrir o seu Capital Social, as ações passarão a ser escriturais 
e mantidas em conta de depósito em nome deseus titulares, junto a instituição depositária autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e indicada pelo Conselho de Administração. Neste caso, o custo de 
transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações custodiadas da Companhia poderá 
ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no respectivo 
contrato de custódia.

Parágrafo Terceiro: Por deliberação da Assembleia Geral, as ações que compõem o capital social da Compa-
nhia podem ser agrupadas ou desmembradas.

Parágrafo Quarto: No caso de aumento de capital social, os Acionistas terão observado o direito de preferência 
para a subscrição das novas ações, na mesma proporção das que possuírem.
Parágrafo Quinto: A cada ação corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo cada 
uma delas considerada indivisível perante a Sociedade.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 6º: A Companhia é administrada pela Diretoria, a qual será composta por 2 (dois) Diretores, acionis-
tas ou não, denominados 1 (um) de DiretorPresidente e 1 (um) de Diretor Geral, todos eleitos pela Assembleia 
Geral para mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral fixará a remuneração da Diretoria.

Parágrafo Segundo: Os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse 
lavrado no livro de “Atas das Reuniões daDiretoria” ou, ainda, imediatamente, quando a investidura constar da 
ata de Assembleia Geral, permanecendo em seus cargos até a investidura dos seus sucessores.

CAPÍTULO IV DA DIRETORIA

ARTIGO 7º: A Diretoria terá amplos poderes e todas as atribuições conferidas por Lei e por este Estatuto para 
assegurar o funcionamento regular da sociedade, devendo, sempre, agir em conjunto, adotando as medidas 
de regulamentação interna que julgar necessárias para a realização dos objetivos sociais, cabendo-lhe espe-
cificamente:

a) executar a política dos negócios sociais, na forma estabelecida pela Assembleia Geral;

b) submeter à Assembleia Geral o relatório anual, acompanhado dos documentos pertinentes e 
proposta para destinação dos lucros observadas as disposições legais e estatutárias;

c) constituir, em nome da sociedade, procuradores judiciais ou extrajudiciais, fixando-lhes os en-
cargos, os poderes e quando constar do mandato a cláusula “ad negotia”, o prazo de mandato;

d) preencher cargos e funções gerenciais, fixando-lhes as respectivas obrigações e remunerações, 
e;

e) lavrar termos de abertura e fechamento nos livros da sociedade;

Parágrafo Primeiro: A Diretoria poderá se reunir mediante convocação do Presidente ou do Diretor Geral, 
desde que com antecedência de 48 (quarenta eoito) horas ou, independentemente, de convocação com a pre-
sença espontânea da totalidade dos Diretores para deliberar sobre interesses sociais dentro de suas atribuições.

Parágrafo Segundo: As resoluções da Diretoria consignadas em atas, serão tomadas em cada assunto por maio-
ria de votos e no caso de empate, o tema deverá ser submetido à apreciação da Assembleia Geral.
Parágrafo terceiro: O mandato outorgado aos procuradores na forma prevista pela alínea “c” do caput deverá 
especificar os poderes a eles atribuídos, os quaisnão poderão confrontar disposição de Lei ou do Estatuto So-
cial, e não poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, exceto aqueles outorgados com os poderes da cláusula ad 
judicia, que poderão ter prazo indeterminado.

ARTIGO 8º: A Companhia, observadas as demais disposições constantes deste Estatuto Social, será represen-
tada validamente por seus Diretores e somente poderá assumir obrigações e/ou renunciar a direitos, inclusive 
aceitar ou endossar letras de câmbio, notas promissórias, duplicadas ou quaisquer outros títulos de crédito, 
emitir e endossar cheques, assinar recibos e dar quitações e assinar qualquer documento que lhe crie obriga-
ções, mediante a assinatura:

a) do Diretor Presidente em conjunto com o Diretor Geral;

b) de um Diretor em conjunto com um procurador nomeado na forma indicadana alínea “c” do 
artigo anterior, desde que com poder específico dos temas dispostos no caput, e;

c) de dois procuradores nomeados na forma indicada na alínea “c” do artigo anterior, desde 
que com poder específico dos temas dispostos no caput.

Parágrafo Primeiro: Os atos realizados com a inobservância das regras previstas neste artigo serão nulos e não 
obrigarão a Companhia, ainda que esta seja devidamente representada na forma prevista pelo caput e qualquer 
dano deordem moral ou patrimonial, esteja líquido ou não, deverá ser indenizado por aquele que o provocou, 
ainda que por interposta pessoa.

Parágrafo segundo: Os atos de admissão e demissão de colaboradores, com ou sem justa causa, bem como 
a outorga de mandato com a cláusula ad judicia, poderão ser firmados, validamente, de forma isolada por 
qualquer um dos Diretores.

CAPÍTULO V
DA ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 9º: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encer-
ramento do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem, sempre mediante
regular convocação na forma da lei, com poderes para deliberar sobre qualquer assunto de interesse da com-
panhia.

ARTIGO 10: Observadas as disposições legais, somente poderão votar na Assembleia Geral de Acionistas as 
pessoas que comprovem a condição de acionista, observadas as normas legais.

ARTIGO 11: A Assembleia Geral será convocada, instalada e presidida pelo Diretor Presidente, o qual escolhe-
rá o Secretário e terá competência absoluta para deliberar sobre quaisquer temas de interesse da Companhia.
ARTIGO 12: A Assembleia Geral, convocada de acordo com a lei e este Estatuto Social, tem poderes para 
decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à 
sua defesa e desenvolvimento, podendo ser instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, mas 
poderá instalar-se, em segunda convocação, com qualquer número.

Parágrafo Único: As deliberações, a seguir listadas, serão válidas se aprovadascom observância do quórum 
previsto neste Estatuto Social:

a) 75% (setenta e cinco por cento) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto para 
deliberações sobre:

(i) reforma do estatuto;

(ii) fusão da companhia;

(iii) incorporação dela em outra;

(iv) cisão, e;

(v) dissolução.

b) 50% (cinquenta por cento) do total de votos conferidos pelas ações com direitoa voto para delibe-
rações, nos termos do art. 136 da Lei n.º 6.404/76, sobre:
(i) criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guar-
dar proporção com as demais classes de açõespreferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;

(ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortizaçãode uma ou mais 
classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;

(iii) redução do dividendo obrigatório;

(iv) participação em grupo de sociedades;

(v) mudança do objeto da companhia;

(vi) cessação do estado de liquidação da companhia, e;

(vii) criação de partes beneficiárias;

c) Maioria absoluta do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto dos acionistas que 
se fizerem presentes na Assembleia Geral, nos termos do art.129 da Lei n.° 6.404/76, para as deliberações não 
previstas nos itens anteriores

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 13: A Companhia terá um Conselho Fiscal, o qual será composto de 3 (três) membros e igual número 
de suplentes, todos residentes no País, acionistas ou     não, observados os requisitos e impedimentos fixados 
na Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas, obser-
vadas as prescrições legais, solicitarem suainstalação, e o mandato de seus membros terminará na Assembleia 
Geral Ordinária que se seguir à sua instalação.

Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral, perante a qual for solicitada a instalação do Conselho Fiscal, deverá 
eleger seus membros e fixar remuneração.

Parágrafo Terceiro: Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões conse-
cutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. 
Caso não haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal solicitar ao Presidente do Con-
selho de Administração que convoque Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RESERVAS E DIVIDENDOS

ARTIGO 14: O exercício social se inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31de dezembro de cada ano.

ARTIGO 15: No último dia útil de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras na 
forma prevista pelo artigo 176 da Lei n.° 6.404/76e demais disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à As-
sembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido na forma da Lei.

Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral Ordinária deliberará o montante a ser distribuído aos acionistas a 
título de dividendos até o limite de 100% (cem por cento) do lucro líquido, inclusive do mesmo exercício, 
após as deduções para constituição das seguintes reservas: a) reserva legal, que não será inferior a 5%(cinco 
por cento) e nem excederá a 20% (vinte por cento) do total do lucro líquidodo exercício; e, quando criadas, b) 
reserva para investimentos e contingências.

Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá destinar à constituição de reserva de lucros a realizar a totalidade dos 
lucros decorrentes (i) do resultado líquido positivo da equivalência patrimonial das participações societárias 
detidas pela Companhia em suas coligadas e controladas; e (ii) do lucro, ganho ou rendimento em operações 
cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social
seguinte. Os valores registrados na reserva de lucros a realizar serão excluídos do lucro líquido para fins de 
cálculo e distribuição de dividendos.

ARTIGO 16: A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanço semestralou, respeitados os preceitos 
legais, em períodos menores, e propor a distribuiçãode dividendos com base nos lucros apurados, observado 
limite estabelecido pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: Ainda por deliberação da Diretoria, poderão ser distribuídos dividendos intermediários, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo Segundo: Os dividendos atribuídos na forma do caput do parágrafo anterior constituirão antecipação 
do dividendo obrigatório.

CAPÍTULO VIII DA LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 17: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos por lei oupor deliberação da Assembleia 
Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e  elegerá os liquidantes e o Conselho Fiscal, se requerida a 
instalação deste que,funcionarão       no período de liquidação.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 18: Aos casos omissos no presente estatuto aplicam-se as disposiçõesda Lei n.º 6.404/76, reguladora 
das sociedades anônimas, com as alterações introduzidas pelas posteriores.

ARTIGO 19: Ficam expressamente revogadas todas as disposições estatutárias anteriores.
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“Não Vacila Sem Vacina”

O Car na val d’Aca sa vai dei xar a Bei ra Mar
mui to mais ani ma da, nes te sá ba do (26),
com o “Blo co não Va ci la Sem va ci na!”, a par-
tir das 17h07, sob o co man do do DJ Alex Pa- 
lha no. Os DJs (in clu em-se ain da Pe dro So-
bri nho, Fran klin e Ga liz za) vão to car “lou cu-
ri nhas de to dos os car na vais e mui tas mun- 
da ni da des”. E mais: a cha ran ga d’Aca sa não
vai dei xar nin guém pa ra do com as clás si cas
mar chi nhas.

Melhores praias

Bra sil se des ta cou mais uma vez no ran-
king das me lho res prai as do mun do di vul ga-
do anu al men te pe la pla ta for ma de vi a gens
Tri pad vi sor. 

Com lu gar ca ti vo no prê mio Tra ve lers´
Choi ce, os des ti nos Baia do San cho, lo ca li za-
da em Fer nan do de No ro nha (PE), e a Baia
dos Gol fi nhos, na Praia da Pi pa, em Ti bau do
Sul (RN), fi gu ram no va men te na lis ta ocu- 
pan do o 7º e o 9º lu gar, res pec ti va men te. 

Con ti nua agi ta da a agen da do se -
cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo (Se tur-
MA), Ca tu lé Ju ni or. Nes ta sex ta-fei ra
(25), ele de sem bar ca nos mu ni cí pi os
de Tu tóia e Atins, dan do pros se gui -
men to a pro gra ma ção de in ves ti -
men tos na in fra es tru tu ra tu rís ti ca do
es ta do. Lá, ele, em no me do Go ver no
do Ma ra nhão, vai co man dar a inau -
gu ra ção de obras que con tem plam a
re qua li fi ca ção da Pra ça do Le trei ro –
Atins, o Por tal de En tra da – Atins e a
Qua dra de Be a ch Soc cer – Tu tóia. Os
atra ti vos irão pro por ci o nar uma no -
va pai sa gem além de op ções de la zer
e in te gra ção so ci al a po pu la ção da
re gião e vi si tan tes.

A ve re a do ra Ro sa na da
Saú de (Re pu bli ca nos)
as su miu mo men ta ne a -
men te a pre si dên cia da
ses são or di ná ria hí bri -
da da Ca ma ra Mu ni ci -
pal de São Luis re a li -
za da na quar ta-fei ra. O
mo ti vo era ce le brar os
90 anos da con quis ta
do vo to fe mi ni no, dia
24 de fe ve rei ro. “Foi
uma agra dá vel sur pre -
sa ter si do es co lhi da
pa ra ho me na ge ar to -
das as mu lhe res em
alu são aos 90 anos do
vo to fe mi ni no”, agra -
de ceu.

A ges to ra da APAE de
São Luís, Ch ris ti a ne
Di niz, es tá de pa ra béns
pe la pa les tra que fez
na aber tu ra da “Cam -
pa nha In ter na de Va lo -
ri za ção da Di ver si da de
e Com ba te ao Pre con -
cei to, Dis cri mi na ção e
As sé dio à Pes soa com
De fi ci ên cia e Re a bi li ta -
da”. E deu uma boa no -
tí cia: no mês de mar ço,
a Apae vai re ce ber 6
no vos co la bo ra do res
com de fi ci ên cia, que
irão re for çar o ti me de
pro fis si o nais da ca sa.

Sobre consentimento

Ain da que li mi ta do a am bi en tes fe cha dos e
me no res, car na val des te ano é opor tu no pa ra re- 
for çar e cons ci en ti zar so bre a im por tân cia da
aten ção ao con sen ti men to co mo meio de ga- 
ran tir que mu lhe res e me ni nas não se jam sub- 
me ti das ao as sé dio e à im por tu na ção se xu al.
Com es te ob je ti vo, o Ins ti tu to Avon – bra ço so ci- 
al da Avon no en fren ta men to às vi o lên ci as con- 
tra mu lhe res e na aten ção ao cân cer de ma ma –
aler ta e es cla re ce so bre as di fe ren tes for mas que
es sas si tu a ções po dem ocor rer, e co mo bus car
au xí lio e apoio nes ses ca sos.

Aulas presenciais

Se gun do o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
de Edu ca ção (Con sed), 23 es ta dos e o Dis tri to
Fe de ral ini ci a ram o ano le ti vo de 2022 com au las
pre sen ci ais obri ga tó ri as. Se gun do da dos do Mi- 
nis té rio da Saú de, em 3 de fe ve rei ro de 2022, o
país atin giu o mai or nú me ro de no vas in fec ções
com 298.408 em 24 ho ras. Po rém, gra ças a va ci- 
na ção, o ín di ce de mor tes não su biu jun to aos
ca sos. Além dos pro to co los sa ni tá ri os du ran te a
pan de mia, es pe ci a lis tas têm cha ma do aten ção
pa ra a atu a li za ção dos car tões de va ci na ção de
acor do com o ca len dá rio na ci o nal.

Folia do Samba do Pinto

Co me ça nes ta sex ta-fei ra (25), no Il la Gas tro- 
bar, a pro gra ma ção “di fe ren ci a da” do car na val,
não me nos “di fe ren ci a do”, de 2022. Sob o co- 
man do de Má rio Ju ni or, do Sam ba do Pin to, a
ideia é fa zer um car na val se gu ro, char mo so e
mui to ani ma do, aliás, bo as atra ções é que não
vão fal tar. Na aber tu ra nes ta sex ta, por exem plo,
vai ro lar o “Ele tro Car ni val”, a par tir das 20h.
A ce na ele trô ni ca vai bai xar por lá com os su per-
fe ras Di e go Mou ra (nos so ma ra nhen se de re no- 
me na ci o nal) e Ble mes (o que ri di nho da Ilha),
to man do de con ta da ca bi ne de som.

Pra curtir

Car na val com se gu -
ran ça e sem aglo me -
ra ções, com o me lhor
da gas tro no mia de
bo te co, mais de 7 ho -
ras de mú si ca di a ri a -
men te e mui to chopp
ge la do.

Tu do is so é o que o
Quin tal La goa vai
ofe re cer no “Car na val
lá no Quin tal” a par tir
de sá ba do (26) em
sua pro gra ma ção,
que co me ça a par tir
das 18h.

O mais no vo Gas tro -
bar de São Luís se le -
ci o nou as me lho res
atra ções lo cais pa ra
ani mar o pú bli co até
o dia 28 de fe ve rei ro.

Es co las e bi bli o te cas
co mu ni tá ri as de São
Luís re ce be rão 690 li -
vros a se rem dis tri -
buí dos pe la 1ª Pro -
mo to ria de Jus ti ça
Es pe ci a li za da em
Fun da ções e En ti da -
des de In te res se So ci -
al.

O acer vo foi do a do
pe la As so ci a ção dos
Li vrei ros do Es ta do do
Ma ra nhão (ALEM),
co mo re sul ta do de
uma par ce ria com o
Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão.

A Ofi ci na é a pri mei ra
pro gra ma ção cul tu -
ral da edi ção 2022 do
pro je to Der re sol Cul -
tu ral.

As au las se rão mi nis -
tra das pa ra cri an ças
de 7 a 10 anos pe la
ar te edu ca do ra, per -
for mer e pro fes so ra
de ba lé clás si co, Már -
cia de Aqui no no pe -
río do de 8 a 31 de
mar ço, às ter ças e
quin tas, das 15h às
17h, no Sesc De o do ro.

São Luís, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

São Luís, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

GERAL 6

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

A Oficiala da Serventia Extrajudicial do 1° Ofício, Comarca da Ilha de São Luís-MA, Termo Judiciário de São José de 
Ribamar-MA, nos termos do art. 26, § 4°, da Lei 9.514/97, INTIMO o(s) mutuário(s) abaixo relacionado(s) para pur-
gar(em) o(s) débito(s) de sua(s) responsabilidade(s), devidamente atualizado(s) e com incidência dos juros de mora e 
às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, relativo ao financiamento imobiliário que tem como Credor 
a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Fica(m), portanto, ciente(s) de que têm o prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias contados a partir da última publicação do presente edital, para querendo, purgar o débito 
e evitar a Consolidação da Propriedade pela Credora fiduciária, o que poderá ser feito na Serventia Extrajudicial do 1° 
Ofício Comarca da Ilha de São Luís-MA Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, situado à Avenida Gonçalves 
Dias, n°415, Centro diariamente, exceto aos sábados e domingos, no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h 
ou na Agência da Embracon Administradora De Consórcio Ltda, em horário bancário. Devedora Fiduciante: THAYS 
AGUIAR DA CUNHA, portadora do RG n° 0444297720127 SESPDGPC/MA, inscrita no CPF n° 047.735.483-12, 
Registro do imóvel/garantia: Matrícula n° 69.813; Endereço do imóvel: lote 
de n° 15, Quadra 33, Loteamento denominado “Recreio de Araçagi”, situado 
em Miritiua, São José de Ribamar/MA Ma. Endereço de Correspondência: 
BC Santa Cecilia, N° 05, Apeadouro , SÃO LUIS/MA, CEP: 65036-610.

INTIMA: THAYS AGUIAR DA CUNHA -  CPF/MF: 047.735.483-12

SERVENTIA EXTRAJUDIDICAL DO 1° OFÍCIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS - MA 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Luciene Castelo Branco Campos dos Sanos - Tabeliã/Registradora Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.  AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. CONCOR-
RÊNCIA Nº 01/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0008/2022 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Cultura. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
aos interessados que realizará às 10:30 horas do dia 06 de Abril de 2022, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade 
CONCORRENCIA, tipo Menor Preço por LOTE, para a contratação de empresa especializada na execução 
de reformas de escolas publicas do Municipio de Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por preço global, na 
forma da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posterior. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço portal de transparência do município em: http://transparencia.
bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Es-
tado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento 
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou 
pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º 
da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 18 de Fevereiro de 2022. Linelson Ribeiro 
Rodrigues -Presidente da CPL-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 118/2021. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interes-
sados que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 15 de março de 2022, por meio eletrônico, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo 
menor preço por ITEM, objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios para Equipamentos e aparelhos Hospitalares 
e de Equipamentos e Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município, na forma 
da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, 
seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o 
certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 23 de fevereiro de 2022. Diego Maciel 
Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-CPL/PMMS. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, 
s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 
14/03/2022, às 09h:00min, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital 
poderá ser obtido gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.
licitamaraja.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá 
do Sena – MA, 23 de fevereiro de 2022. Bruno Henrique Galvão de Oliveira. 
Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – CPL/PMMS. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, 
Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, para conhecimento dos interessados a 
CHAMADA PÚBLICA para o credenciamento de pessoas jurídicas especializadas 
na área de saúde para a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais 
e de imagem de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Marajá do Sena – 
MA. A documentação para credenciamento deverá ser entregue até às 10h:00min 
(dez horas) do dia 28 de março de 2022, conforme edital e anexos. O Edital poderá 
ser obtido gratuitamente no sítio www.marajadosena.ma.gov.br, pelo e-mail 
licitacaopmms@gmail.com, ou no endereço supra. Esclarecimentos adicionais nos 
endereços retro, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena 
– MA, 23 de fevereiro de 2022. Bruno Henrique Galvão de Oliveira. Secretário 
Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

(REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022)
O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico no dia 08/03/2022, às 09:00 horas, horário local, objetivando a aqui-
sição de carro,  tipo  passeio,  motor  1.0, 0 km, 04 portas.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.compras-
mirador.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoIn-
formacao/licitacao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador, localizada a Rua 
Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.

Mirador/MA, 23 de fevereiro de 2022. 

DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro

Portaria Nº 009B/2021

COMUNICAÇÃO RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-Sema, a Autorização 
para Uso de Água Superficial nº 07534022022, as coordenadas 
geográficas 04°40’45,48’’ S; e 47°35’44,16’’ W, a vazão autoriza-
da: 60m3/h ou 600m3/d, o período de bombeio de 10h/d, situado 
na Fazenda Boa Esperança (Pacheco), na bacia hidrográfica do rio 
Gurupi, município de  Itinga do Maranhão/MA, para fins molha-
mento de estradas, umectação de vias internas e externas do imó-
vel e combate a incêndio, conforme dados constantes no processo 
n° 247850/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022-AL 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, 

Antônio Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços N° 02/2022 - CPL/PMM, cujo objeto é a contratação 
de empresa para execução de serviços de pavimentação, município de Mirador/MA torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará a sessão de licitação no dia 16 de março de 2022 às 09:00hs, na sede da 
CPL localizada provisoriamente na Travessa Paulo Ramos, S/N, Centro - Mirador/MA.

O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Lici-
tações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal 
da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInfor-
macao/licitacao/tce ou ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do Tribunal 
de Contas do Maranhão (“SACOP”) via o seguinte link https://site.tce.ma.gov.br/. 

Mirador, 22 de fevereiro de 2022.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

“AVISO DE LICENÇA.O Município de Rosário/MA 
CNPJ n° 41.479.569/0001-69 torna público que “ RE-
CEBEU “ junto a Secretaria de Estado do Meio Am-
biente e Recursos Naturais - SEMA a Autorização para 
Perfuração de Poço - PP, subterrâneo para captação 
de água, E-Processo Nº 244385/2021, via Recursos 
Hídricos, para sistema simplificado de abastecimen-
to de água simplificado, contemplando perfuração de 
poço e reservatório elevado, localizado no Bairro Ci-
dade Nova, no município de Rosário - MA. José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho. Prefeito Municipal de Rosário.”

GSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscri-
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caracterização do abandono de emprego, pre-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Munici-
pal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Registro de Preços para a Contratação de empresa para 
o Dimensionamento, planejamento e os custos adequados para o sistema de limpeza urbana para o Município de Nina 
Rodrigues – MA, no dia 10 de Março de 2022, ás 09h:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Munici-
pal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/
MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 22 de Fevereiro de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. ERRATA. A publicação do Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO nº 
009/2022/CCL/PMM, publicada no Jornal O Imparcial, de 18/02/2022, pág. 05. ONDE SE LÊ: ... tendo por objeto eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para prestação de serviço de assessoria de imprensa; manutenção de conteúdo 
online para site; gerenciamento de mídias digitais e produção de conteúdo publicitários que deverão posicionar positivamente a 
referida instituição, neste caso a Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, ... A realização do certame está prevista para o dia 09 de março de 2022 às 14h00min (catorze horas). 
LEIA-SE: ... tendo por objeto eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para prestação de serviços de 
produção de conteúdo publicitário e jornalístico digital, gestão de mídias sociais e website para Prefeitura Municipal de Monção/
MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, ... A realização do certame está prevista 
para o dia 16 de março de 2022 às 14h00min (catorze horas). O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio 
do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça 
Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no 
portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural 
de licitações do Sacop/MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratui-
tamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 24 de fevereiro de 
2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - SRP – PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 105.19.10/2021- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado 
do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na 
forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pre-
goeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA, 
conforme Edital e Anexos. Com data prevista para ser realizada no dia 07 de março de 2022, às 
09h00min (nove horas), fica adiada para às 09h00min (nove horas) do dia 15 de março de 2022 
no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão con-
sultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa 
Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações 
pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. 
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão(MA), 21 de fevereiro de 2022. Walisson 
Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.                      
AVISO DE ADIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICO Nº 001/2022 O Municí-
pio de Nova Colinas-MA, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso 
de suas atribuições legais, torna público aos interessados o “ADIAMENTO” da 
Chamada Pública/Agricultura do dia 24 de fevereiro de 2022, com nova data de 
abertura de sessão pública na se realiza no dia 11 de março de 2022 às 09:00 horas, 
na sede da Prefeitura Municipal, realizará a  Sessão da Chamada Pública para aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendedor familiar 
rural ou suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar 
dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Os interessados que aten-
derem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e 
projeto de venda até às 09:00 horas do dia 11 de março de 2022, na Sala da Co-
missão Permanente de Licitação- CPL. O Edital estará à disposição para consulta 
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h, na Rua São Francisco, s/n, Centro, 
Nova Colinas – MA, 24 de fevereiro de 2022, Raimundo Nonato de Paula Ribeiro, 
Presidente da CPL.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

“Não Vacila Sem Vacina”

O Car na val d’Aca sa vai dei xar a Bei ra Mar
mui to mais ani ma da, nes te sá ba do (26),
com o “Blo co não Va ci la Sem va ci na!”, a par-
tir das 17h07, sob o co man do do DJ Alex Pa- 
lha no. Os DJs (in clu em-se ain da Pe dro So-
bri nho, Fran klin e Ga liz za) vão to car “lou cu-
ri nhas de to dos os car na vais e mui tas mun- 
da ni da des”. E mais: a cha ran ga d’Aca sa não
vai dei xar nin guém pa ra do com as clás si cas
mar chi nhas.

Melhores praias

Bra sil se des ta cou mais uma vez no ran-
king das me lho res prai as do mun do di vul ga-
do anu al men te pe la pla ta for ma de vi a gens
Tri pad vi sor. 

Com lu gar ca ti vo no prê mio Tra ve lers´
Choi ce, os des ti nos Baia do San cho, lo ca li za-
da em Fer nan do de No ro nha (PE), e a Baia
dos Gol fi nhos, na Praia da Pi pa, em Ti bau do
Sul (RN), fi gu ram no va men te na lis ta ocu- 
pan do o 7º e o 9º lu gar, res pec ti va men te. 

Con ti nua agi ta da a agen da do se -
cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo (Se tur-
MA), Ca tu lé Ju ni or. Nes ta sex ta-fei ra
(25), ele de sem bar ca nos mu ni cí pi os
de Tu tóia e Atins, dan do pros se gui -
men to a pro gra ma ção de in ves ti -
men tos na in fra es tru tu ra tu rís ti ca do
es ta do. Lá, ele, em no me do Go ver no
do Ma ra nhão, vai co man dar a inau -
gu ra ção de obras que con tem plam a
re qua li fi ca ção da Pra ça do Le trei ro –
Atins, o Por tal de En tra da – Atins e a
Qua dra de Be a ch Soc cer – Tu tóia. Os
atra ti vos irão pro por ci o nar uma no -
va pai sa gem além de op ções de la zer
e in te gra ção so ci al a po pu la ção da
re gião e vi si tan tes.

A ve re a do ra Ro sa na da
Saú de (Re pu bli ca nos)
as su miu mo men ta ne a -
men te a pre si dên cia da
ses são or di ná ria hí bri -
da da Ca ma ra Mu ni ci -
pal de São Luis re a li -
za da na quar ta-fei ra. O
mo ti vo era ce le brar os
90 anos da con quis ta
do vo to fe mi ni no, dia
24 de fe ve rei ro. “Foi
uma agra dá vel sur pre -
sa ter si do es co lhi da
pa ra ho me na ge ar to -
das as mu lhe res em
alu são aos 90 anos do
vo to fe mi ni no”, agra -
de ceu.

A ges to ra da APAE de
São Luís, Ch ris ti a ne
Di niz, es tá de pa ra béns
pe la pa les tra que fez
na aber tu ra da “Cam -
pa nha In ter na de Va lo -
ri za ção da Di ver si da de
e Com ba te ao Pre con -
cei to, Dis cri mi na ção e
As sé dio à Pes soa com
De fi ci ên cia e Re a bi li ta -
da”. E deu uma boa no -
tí cia: no mês de mar ço,
a Apae vai re ce ber 6
no vos co la bo ra do res
com de fi ci ên cia, que
irão re for çar o ti me de
pro fis si o nais da ca sa.

Sobre consentimento

Ain da que li mi ta do a am bi en tes fe cha dos e
me no res, car na val des te ano é opor tu no pa ra re- 
for çar e cons ci en ti zar so bre a im por tân cia da
aten ção ao con sen ti men to co mo meio de ga- 
ran tir que mu lhe res e me ni nas não se jam sub- 
me ti das ao as sé dio e à im por tu na ção se xu al.
Com es te ob je ti vo, o Ins ti tu to Avon – bra ço so ci- 
al da Avon no en fren ta men to às vi o lên ci as con- 
tra mu lhe res e na aten ção ao cân cer de ma ma –
aler ta e es cla re ce so bre as di fe ren tes for mas que
es sas si tu a ções po dem ocor rer, e co mo bus car
au xí lio e apoio nes ses ca sos.

Aulas presenciais

Se gun do o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
de Edu ca ção (Con sed), 23 es ta dos e o Dis tri to
Fe de ral ini ci a ram o ano le ti vo de 2022 com au las
pre sen ci ais obri ga tó ri as. Se gun do da dos do Mi- 
nis té rio da Saú de, em 3 de fe ve rei ro de 2022, o
país atin giu o mai or nú me ro de no vas in fec ções
com 298.408 em 24 ho ras. Po rém, gra ças a va ci- 
na ção, o ín di ce de mor tes não su biu jun to aos
ca sos. Além dos pro to co los sa ni tá ri os du ran te a
pan de mia, es pe ci a lis tas têm cha ma do aten ção
pa ra a atu a li za ção dos car tões de va ci na ção de
acor do com o ca len dá rio na ci o nal.

Folia do Samba do Pinto

Co me ça nes ta sex ta-fei ra (25), no Il la Gas tro- 
bar, a pro gra ma ção “di fe ren ci a da” do car na val,
não me nos “di fe ren ci a do”, de 2022. Sob o co- 
man do de Má rio Ju ni or, do Sam ba do Pin to, a
ideia é fa zer um car na val se gu ro, char mo so e
mui to ani ma do, aliás, bo as atra ções é que não
vão fal tar. Na aber tu ra nes ta sex ta, por exem plo,
vai ro lar o “Ele tro Car ni val”, a par tir das 20h.
A ce na ele trô ni ca vai bai xar por lá com os su per-
fe ras Di e go Mou ra (nos so ma ra nhen se de re no- 
me na ci o nal) e Ble mes (o que ri di nho da Ilha),
to man do de con ta da ca bi ne de som.

Pra curtir

Car na val com se gu -
ran ça e sem aglo me -
ra ções, com o me lhor
da gas tro no mia de
bo te co, mais de 7 ho -
ras de mú si ca di a ri a -
men te e mui to chopp
ge la do.

Tu do is so é o que o
Quin tal La goa vai
ofe re cer no “Car na val
lá no Quin tal” a par tir
de sá ba do (26) em
sua pro gra ma ção,
que co me ça a par tir
das 18h.

O mais no vo Gas tro -
bar de São Luís se le -
ci o nou as me lho res
atra ções lo cais pa ra
ani mar o pú bli co até
o dia 28 de fe ve rei ro.

Es co las e bi bli o te cas
co mu ni tá ri as de São
Luís re ce be rão 690 li -
vros a se rem dis tri -
buí dos pe la 1ª Pro -
mo to ria de Jus ti ça
Es pe ci a li za da em
Fun da ções e En ti da -
des de In te res se So ci -
al.

O acer vo foi do a do
pe la As so ci a ção dos
Li vrei ros do Es ta do do
Ma ra nhão (ALEM),
co mo re sul ta do de
uma par ce ria com o
Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão.

A Ofi ci na é a pri mei ra
pro gra ma ção cul tu -
ral da edi ção 2022 do
pro je to Der re sol Cul -
tu ral.

As au las se rão mi nis -
tra das pa ra cri an ças
de 7 a 10 anos pe la
ar te edu ca do ra, per -
for mer e pro fes so ra
de ba lé clás si co, Már -
cia de Aqui no no pe -
río do de 8 a 31 de
mar ço, às ter ças e
quin tas, das 15h às
17h, no Sesc De o do ro.

São Luís, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022
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Qua dra de Be a ch Soc cer – Tu tóia. Os
atra ti vos irão pro por ci o nar uma no -
va pai sa gem além de op ções de la zer
e in te gra ção so ci al a po pu la ção da
re gião e vi si tan tes.

A ve re a do ra Ro sa na da
Saú de (Re pu bli ca nos)
as su miu mo men ta ne a -
men te a pre si dên cia da
ses são or di ná ria hí bri -
da da Ca ma ra Mu ni ci -
pal de São Luis re a li -
za da na quar ta-fei ra. O
mo ti vo era ce le brar os
90 anos da con quis ta
do vo to fe mi ni no, dia
24 de fe ve rei ro. “Foi
uma agra dá vel sur pre -
sa ter si do es co lhi da
pa ra ho me na ge ar to -
das as mu lhe res em
alu são aos 90 anos do
vo to fe mi ni no”, agra -
de ceu.

A ges to ra da APAE de
São Luís, Ch ris ti a ne
Di niz, es tá de pa ra béns
pe la pa les tra que fez
na aber tu ra da “Cam -
pa nha In ter na de Va lo -
ri za ção da Di ver si da de
e Com ba te ao Pre con -
cei to, Dis cri mi na ção e
As sé dio à Pes soa com
De fi ci ên cia e Re a bi li ta -
da”. E deu uma boa no -
tí cia: no mês de mar ço,
a Apae vai re ce ber 6
no vos co la bo ra do res
com de fi ci ên cia, que
irão re for çar o ti me de
pro fis si o nais da ca sa.

Sobre consentimento

Ain da que li mi ta do a am bi en tes fe cha dos e
me no res, car na val des te ano é opor tu no pa ra re- 
for çar e cons ci en ti zar so bre a im por tân cia da
aten ção ao con sen ti men to co mo meio de ga- 
ran tir que mu lhe res e me ni nas não se jam sub- 
me ti das ao as sé dio e à im por tu na ção se xu al.
Com es te ob je ti vo, o Ins ti tu to Avon – bra ço so ci- 
al da Avon no en fren ta men to às vi o lên ci as con- 
tra mu lhe res e na aten ção ao cân cer de ma ma –
aler ta e es cla re ce so bre as di fe ren tes for mas que
es sas si tu a ções po dem ocor rer, e co mo bus car
au xí lio e apoio nes ses ca sos.

Aulas presenciais

Se gun do o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os
de Edu ca ção (Con sed), 23 es ta dos e o Dis tri to
Fe de ral ini ci a ram o ano le ti vo de 2022 com au las
pre sen ci ais obri ga tó ri as. Se gun do da dos do Mi- 
nis té rio da Saú de, em 3 de fe ve rei ro de 2022, o
país atin giu o mai or nú me ro de no vas in fec ções
com 298.408 em 24 ho ras. Po rém, gra ças a va ci- 
na ção, o ín di ce de mor tes não su biu jun to aos
ca sos. Além dos pro to co los sa ni tá ri os du ran te a
pan de mia, es pe ci a lis tas têm cha ma do aten ção
pa ra a atu a li za ção dos car tões de va ci na ção de
acor do com o ca len dá rio na ci o nal.

Folia do Samba do Pinto

Co me ça nes ta sex ta-fei ra (25), no Il la Gas tro- 
bar, a pro gra ma ção “di fe ren ci a da” do car na val,
não me nos “di fe ren ci a do”, de 2022. Sob o co- 
man do de Má rio Ju ni or, do Sam ba do Pin to, a
ideia é fa zer um car na val se gu ro, char mo so e
mui to ani ma do, aliás, bo as atra ções é que não
vão fal tar. Na aber tu ra nes ta sex ta, por exem plo,
vai ro lar o “Ele tro Car ni val”, a par tir das 20h.
A ce na ele trô ni ca vai bai xar por lá com os su per-
fe ras Di e go Mou ra (nos so ma ra nhen se de re no- 
me na ci o nal) e Ble mes (o que ri di nho da Ilha),
to man do de con ta da ca bi ne de som.

Pra curtir

Car na val com se gu -
ran ça e sem aglo me -
ra ções, com o me lhor
da gas tro no mia de
bo te co, mais de 7 ho -
ras de mú si ca di a ri a -
men te e mui to chopp
ge la do.

Tu do is so é o que o
Quin tal La goa vai
ofe re cer no “Car na val
lá no Quin tal” a par tir
de sá ba do (26) em
sua pro gra ma ção,
que co me ça a par tir
das 18h.

O mais no vo Gas tro -
bar de São Luís se le -
ci o nou as me lho res
atra ções lo cais pa ra
ani mar o pú bli co até
o dia 28 de fe ve rei ro.

Es co las e bi bli o te cas
co mu ni tá ri as de São
Luís re ce be rão 690 li -
vros a se rem dis tri -
buí dos pe la 1ª Pro -
mo to ria de Jus ti ça
Es pe ci a li za da em
Fun da ções e En ti da -
des de In te res se So ci -
al.

O acer vo foi do a do
pe la As so ci a ção dos
Li vrei ros do Es ta do do
Ma ra nhão (ALEM),
co mo re sul ta do de
uma par ce ria com o
Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão.

A Ofi ci na é a pri mei ra
pro gra ma ção cul tu -
ral da edi ção 2022 do
pro je to Der re sol Cul -
tu ral.

As au las se rão mi nis -
tra das pa ra cri an ças
de 7 a 10 anos pe la
ar te edu ca do ra, per -
for mer e pro fes so ra
de ba lé clás si co, Már -
cia de Aqui no no pe -
río do de 8 a 31 de
mar ço, às ter ças e
quin tas, das 15h às
17h, no Sesc De o do ro.

São Luís, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

“Não Vacila Sem Vacina”
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