
São Luís, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

GERAL 6

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A 
Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público 
para conhecimento dos interessados, a CONTINUAÇÃO DA TP 007.2021, será realizada a 
abertura dos envelopes de habilitação das empresas credenciadas, sob a égide da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando: Contratação de pessoa jurí-
dica especializada para reforma e ampliação da unidade básica de saúde do povoado de salgado 
na cidade de Icatu - MA, a partir da proposta nº  11523.2260001/21-002. CONTINUAÇÃO 
em 23 de fevereiro de 2022, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licita-
ções localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA. Demais informações 
no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 18 de fevereiro de 2022. Denilson Odilon 
Fonsêca Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHAO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.625.921/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022, O Município de Governador Nunes Freire - MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base no Decreto Federal 
10.024/2019, Lei Federal n° 10.520 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, rea-
lizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 07 de março de 2022, na plataforma compras públicas, no endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na Modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) 
para Aquisição de materiais de expediente e limpeza, higiene, copa e cozinha, destinados a Câmara Municipal 
de Governador Nunes Freire/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço da Câmara Municipal 
localizada na Rua do Coqueiro, nº 09, Centro de Governador Nunes Freire - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder Legislativo - https://cmgoverna-
dornunesfreire.ma.gov.br/, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra, ou pelo e-mail: camaragnf@gmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 22 fevereiro de 
2022. Valderly Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção 
de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento 
de combustíveis, de forma parcelada, à frota de veículos oficiais e locados, do município de Trizidela do Vale 
(MA). ABERTURA: 11 de março de 2022 às 14:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, 
nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.rizideladovale.ma.gov.
br Trizidela do Vale (MA), 21 de fevereiro de 2022. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de 
Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro – Nova Colinas-MA

CNPJ: 01.608.768/0001-05

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.

A Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, comunica aos interessados que realizará a 
seguinte licitação: Pregão Eletrônico nº 004/2022. Objeto: Registro de Preços para futura contratação de 
empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves, pesados para suprir 
as necessidades da frota municipal, conforme Termo de Referência. A realização da sessão será no dia 
09/03/2022 – às 09:00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo 
está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.novacolinas.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (99) 3602-1046. Ou no 
endereço Rua São Francisco, s/nº, centro – Nova Colinas – MA, e-mail prefeituranovacolinascpl@gmail.com. 
Raimundo Nonato de Paula Ribeiro, Presidente da CPL/Pregoeiro. Nova Colinas/MA, em 18 de fevereiro de 
2022.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, que fará realizar 
Credenciamento, objetivando o Chamamento Público para procedimento de manifestação de interesse, 
para realização de estudos de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão, manutenção, 
otimização e geração de energia provenientes da coleta e destinação do tratamento de resíduos sólidos urbanos 
do município de Bacabal/MA, conforme edital e anexos. A entrega dos envelopes ocorrerá a partir da data de 
publicação do Edital até a data e horário fixado para abertura dos envelopes que será realizada no dia 15 de 
março de 2022, às 17:00hs (dezessete horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos através 
do portal da transparência na forma digital através do endereço eletrônico https://www.bacabal.ma.gov.br/
licitacoes. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia 
para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede 
da Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 
12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal – MA. 21 de 
fevereiro de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2022

AVISO DE LICITAÇÃOLICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo para suprir as necessi-
dades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e especificações 
constantes no Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 22/02/2022, às 08h00min ao dia 11/03/2022 às 08h59 
min, Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 11/03/2022 às 09h00min, Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços;
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO (X) SIM (    ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.comprasnet.
gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do 
Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da 
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão/MA, 21 de fevereiro de 2022.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2022. REGISTRO DE PREÇOS. O 
MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Transporte e Obras, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, 
de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção de proposta visando o registro de preços para a 
eventual e futura contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças e lubrificantes para veículos automotores, de interesse da administração muni-
cipal. ABERTURA: 15 de março de 2022 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de 
maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na pá-
gina www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 18 de fevereiro de 
2022. Kleber Gonçalves. Secretaria Municipal de Transporte e Obras. CPF nº 47636688387. Portaria 
nº 017/2021 – PMLG-GP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Associação Esportiva Sports Village - AESV 

Convoca-se todos os interessados para a Assembleia Geral de sua Constituição da Associação 
Esportiva Sports Village , a realizar-se em:
DATA e HORA: 3/3/2022 às 19:00
LOCAL: Lanchonete Macht Point 
ENDEREÇO: Rua Turiaçu, 6 Q 19, Alto do Calhau, São Luis-MA
 
com os seguintes assuntos:
1. Leitura, Análise e aprovação do estatuto social;
2. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
3. Aprovação de constituição da associação;
4. Assuntos gerais:

São Luís, 22 de Fevereiro de 2022 .
Ândrea Braga Goulart da Trindade

Presidente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 22/0002- PG SRP 

 
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, 
comunica aos interessados que realizará Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, PARA REGISTRO DE PREÇO, cujo objeto é o registro de 
preço para eventual aquisição de suprimentos de informática para as Unidades 
Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 06 (seis) meses. O prazo para 
recebimento das propostas é até às 13h do dia 09/03/2022 no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e 
www.sescma.com.br – Licitações. 

 

São Luís - MA, 16 de fevereiro de 2022. 
 

Rutineia Amaral Monteiro 
Diretora Regional 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modali-
dade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
especializada em serviços de obras e engenharia para manutenção e construção de meio fio e 
sarjeta no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, 
Habitação e Transporte, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 14 de março de 
2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Li-
citação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, 
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta 
gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página 
www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 16 de fevereiro. Sueldo Sankly de 
Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras, Habitação e Transporte, Portaria: 014/2021

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modali-
dade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modali-
dade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de 
engenharia para manutenção de pontes e bueiros no Município de Esperantinópolis-MA, em 
conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 16 de março de 2022. A sessão pública de 
julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 
Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão 
à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 
ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.
gov.br. Esperantinópolis - MA, 17 de fevereiro de 2022. Sueldo Sankly de Freitas Formiga 
Secretario Municipal de Obras, Habitação e Transporte, Portaria: 014/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia para implantação de um sistema simplificado de abastecimento 
de água no município de Esperantinópolis-MA, com recursos provenientes do convênio n° 
881406/2018, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 (catorze) horas do dia 16 de março 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, 
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta 
gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página 
www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 17 de fevereiro de 2022. Joelson Ri-
beiro Bezerra Secretario Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Esperan-
tinópolis – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade CONCORRÊN-
CIA, do tipo menor preço global, sob e regime de empreitada por preço unitário objetivando 

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. A Prefeitura Municipal de Esperan-
tinópolis – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade CONCORRÊN-
CIA, do tipo menor preço global, sob e regime de empreitada por preço unitário objetivando 
a Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação 
de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de manutenção 
predial em prédios e anexos da secretaria municipal de Educação de Esperantinópolis-MA, em 
conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 28 de março de 2022. A sessão pública de 
julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 
Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão 
à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e atra-
vés do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.
br. Esperantinópolis - MA, 17 de fevereiro de 2022. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretá-
ria Municipal de Educação, Portaria 002/2022.
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A unidade, que foi inaugurada na Rua 3, s/n, na Vila Operária, é a 3ª do município e a
73ª do Maranhão

RIBAMAR

Flávio Dino inaugura 73º
Restaurante Popular

N
es ta se gun da-fei ra (21), 
dan do con ti nui da de às 
obras do Go ver no do Ma ra- 
nhão que ga ran tem a se gu- 

ran ça ali men tar das fa mí li as ma ra- 
nhen ses, o go ver na dor Flá vio Di no 
en tre gou mais um Res tau ran te Po pu- 
lar em São Jo sé de Ri ba mar. A uni da- 
de, que foi inau gu ra da na Rua 3, s/n, 
na Vi la Ope rá ria, é a 3ª do mu ni cí pio e 
a 73ª do Ma ra nhão.

No no vo equi pa men to, fru to da 
par ce ria en tre o Go ver no do Es ta do e 
a Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar, 
se rão ofer ta das di a ri a men te cer ca de 
450 re fei ções, no va lor de R$ 1,00 ca- 
da, sen do 300 al mo ços e 150 jan ta res. 
Além dis so, na uni da de da Vi la Ope rá- 
ria, se rão ofe re ci dos os ser vi ços de 
ava li a ção e ori en ta ção nu tri ci o nal, 
pa les tras e ofi ci nas so bre se gu ran ça e 
edu ca ção ali men tar.

Na oca sião, o go ver na dor Flá vio Di- 
no des ta cou a re de de Res tau ran tes 
Po pu la res co mo im por tan te ini ci a ti va 
no com ba te aos efei tos da pan de mia, 
pe los múl ti plos pa péis so ci ais que ela 
cum pre.

“Os Res tau ran tes Po pu la res são, 
ho je, o me lhor e mai or equi pa men to 
so ci al que nós pu de mos ofe re cer em 
meio a es sa gra vís si ma cri se, por que 
ele cum pre múl ti plos pa péis. Em pri- 
mei ro lu gar, pos si bi li ta aces so à ali- 
men ta ção dig na; em se gun do lu gar, 
pos si bi li ta eco no mia pa ra as pes so as, 
mes mo que elas, even tu al men te, pos- 
sam pa gar. Aqui têm aces so a uma ali- 
men ta ção de qua li da de a um pre ço 
sim bó li co, na ver da de e, com is so, 
con se guem eco no mi zar o di nhei ro 
pa ra in ves tir em ou tras coi sas nas su- 
as ca sas, pa ra as su as fa mí li as. Em ter- 
cei ro lu gar, é fru to de um gran de es- 
for ço de com pre en der que nes se mo-

 UNIDADE FOI INAUGURADA NA RUA 3, S/N, NA VILA OPERÁRIA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

men to de cri se na ci o nal, em que o de- 
sem pre go es tá mui to al to, nós pre ci- 
sa mos fa zer com que ha ja am pla 
união pa ra que os re sul ta dos apa re- 
çam. É em no me des sa união, que nós 
es ta mos inau gu ran do, em pou co 
tem po, o 3º res tau ran te em São Jo sé 
de Ri ba mar, por que nós te mos a 
união de es for ços do Go ver no do Es- 
ta do e da Pre fei tu ra Mu ni ci pal”, des- 
ta cou o go ver na dor.

A se cre tá ria de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al, La ris sa Ab dal la, fa- 
la so bre o em pe nho do Go ver no do 
Ma ra nhão pa ra atin gir 100 Res tau ran- 
tes Po pu la res inau gu ra dos.

“Te mos a mai or re de de Res tau ran- 
tes Po pu la res do Bra sil. Ho je, nós es- 
ta mos inau gu ran do o de nú me ro 73, 
mas ain da te mos vá ri os ou tros a se- 
rem inau gu ra dos até o dia 31 de mar- 
ço. A me ta que o go ver na dor nos lan- 
çou é uma me ta ex tre ma men te de sa- 
fi a do ra de che gar a 100 Res tau ran tes 
Po pu la res. Nós es ta mos tra ba lhan do 

com afin co pa ra que is so ocor ra. Is so é 
fru to da sen si bi li da de, do olhar di fe-
ren ci a do do Go ver no do Es ta do, que 
tra ba lha sem pre por quem mais pre-
ci sa, pe los mais vul ne rá veis e, re al- 
men te, em prol da se gu ran ça ali men- 
tar”, dis se Ab dal la.

Na opor tu ni da de, o vi ce-pre fei to 
de São Jo sé de Ri ba mar, Jú ni or La go, 
re a fir mou a par ce ria en tre o Es ta do e 
a Pre fei tu ra Mu ni ci pal, que vai além 
dos Res tau ran tes Po pu la res.

“Es sa par ce ria pas sa dis so, dos res- 
tau ran tes. Te mos par ce ri as, tam bém, 
na área de in fra es tru tu ra, on de nós 
es ta mos em par ce ria com o go ver na- 
dor do Es ta do, po den do me lho rar a 
qua li da de de vi da das nos sas pes so as. 
Is so mos tra que es sa união en tre o 
Go ver no do Es ta do e Pre fei tu ra de Ri-
ba mar, ca pi ta ne a da pe lo nos so pre- 
fei to Dr. Ju li nho es tá me lho ran do, 
sem som bra de dú vi das, a qua li da de 
de vi da dos nos sos mu ní ci pes”, afir- 
mou o vi ce-pre fei to.

Brandão entrega equipamentos a 28 municípios
O vi ce-go ver na dor do Ma ra nhão, 

Car los Bran dão, fez a en tre ga de equi- 
pa men tos do pro gra ma Ma ra nhão 
Mais Jus to e So li dá rio nes ta se gun da-
fei ra (21). Ao to do, 28 mu ni cí pi os de 
to das as re giões do es ta do fo ram con- 
tem pla dos com kits dos se to res de ali- 
men ta ção, ar te sa na to, cor te e cos tu ra 
e agri cul tu ra fa mi li ar.

Os kits são des ti na dos a 

em pre en de do res que 

tam bém re ce be ram 

apoio pa ra sua in clu são 

nas ca dei as pro du ti vas 

do lo cal on de atu am, a 

fim de for ta le cer a 

ge ra ção de em pre go e 

ren da pa ra 

tra ba lha do res 

autô no mos.

De acor do com o vi ce-go ver na dor 
Car los Bran dão, o pro gra ma dá mais 
in de pen dên cia aos em pre en de do res. 
“Fo ram des ti na dos R$ 4,7 mi lhões pa- 
ra mais de 40 en ti da des que fo ram ca- 
pa ci ta das e vão re ce ber equi pa men- 
tos pa ra que pos sam ter sua ren da, 
sua so bre vi vên cia, seu meio de vi da. 
Is so é mui to im por tan te pa ra ga ran tir 
a sua in de pen dên cia, e nós va mos for- 
ta le cer is so”, ga ran tiu.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém
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es ti ve ram pre sen tes na so le ni da de de 
en tre ga dos equi pa men tos os se cre tá- 
ri os de Es ta do do Tra ba lho e Eco no- 
mia So li dá ria, Jow berth Al ves; de Re- 
la ções Ins ti tu ci o nais, Pas tor Enos Fer- 
rei ra; e da Mu lher, Ana do Gás. Tam- 
bém es ta vam pre sen tes os de pu ta dos 
fe de rais Bi ra do Pin da ré e Zé Car los; a 
de pu ta da es ta du al, Da ni el la; a pre si- 
den te do Con se lho Es ta du al da Eco- 
no mia So li dá ria, Ma ri a na San ta na; e a 
re pre sen tan te in dí ge na, Fa bi a na Gua- 
ja ja ra.

O se cre tá rio Jow berth Al ves des ta- 
cou o pa pel dos pe que nos em pre en- 
de do res pa ra a eco no mia do Ma ra- 
nhão. “A gen te sa be que, na ho ra do 
aper to, o que re sol ve é a eco no mia so- 
li dá ria. En tão, prin ci pal men te nes te 
mo men to de pan de mia, os em pre en- 
di men tos so li dá ri os são fun da men- 
tais pa ra o de sen vol vi men to da eco- 
no mia do nos so es ta do. E a Se cre ta ria 
do Tra ba lho, nes tes úl ti mos anos, tem 
in ves ti do mui to for te na eco no mia so- 

li dá ria”, afir mou.
En tre os pre fei tos, mar ca ram pre- 

sen ça Le an dro Mou ra, de San to Ama- 
ro do Ma ra nhão; Dr. Deib son Ba lé, de 
Tri zi de la do Va le; Sô nia Cam pos, de 
Axi xá; Cal vet Fi lho, de Ro sá rio; Ed van 
Bran dão, de Ba ca bal; Co ro ba, Ita pe- 
cu ru-Mi rim; Pau la Aze ve do, de Pa ço 
do Lu mi ar; Fá bio Gen til, de Ca xi as; 
Se li ton Mi ran da, de São Rai mun do do 
Do ca Be zer ra; Lin do mar Araú jo, de 
Ma ra já do Se na; e Danielly Tra bul si, 
de São Ro ber to.

Re pre sen tan do as pre fei tu ras pre- 
sen tes, a pre fei ta Pau la Aze ve do ava li- 
ou co mo po si ti vos os re sul ta dos do 
pro gra ma Ma ra nhão Mais Jus to e So- 
li dá rio. “Es ta mos mui to fe li zes com o 
que tem acon te ci do no nos so Ma ra-
nhão. Nos so go ver na dor tem le va do 
de sen vol vi men to a to do o es ta do. Te- 
nho cer te za de que es ses equi pa men- 
tos vão for ta le cer e ge rar em pre go e 
ren da, e li ber da de fi nan cei ra, pa ra to- 
dos os mu ni cí pi os”, dis se.

Obras no Residencial Ipem
Bequimão em fase final

A REFORMA ESTÁ MUNDANDO A  PAISAGEM DO BAIRRO

As obras de re vi ta li za ção do Con jun to Ipem Be qui- 
mão, em São Luís, en tram na fa se de fi na li za ção da re- 
for ma dos pri mei ros 24 blo cos. As obras pros se guem pa- 
ra os 34 blo cos res tan tes. A ação é exe cu ta da pe lo Go ver- 
no do Es ta do por meio da Se cre ta ria das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), e con tem pla os 58 blo- 
cos do re si den ci al com in ter ven ções nas áre as co muns
in ter nas e ex ter nas, pin tu ra das fa cha das dos pré di os e
ações de re pa ros na qua dra po li es por ti va e en tor no. As
obras vi sam ga ran tir mo ra di as dig nas e mais qua li da de
de vi da pa ra os mo ra do res.

O se cre tá rio Már cio Jerry des ta cou a im por tân cia da
ini ci a ti va do Go ver no. “Por de ter mi na ção do go ver na- 
dor Flá vio Di no, em aten di men to à de man da des sas co- 
mu ni da des, es ta mos re a li zan do as obras de re for ma e
as se gu ran do me lho ria nas con di ções de vi da das fa mí li- 
as. O que é mui to im por tan te tam bém é que es tá sen do
uti li za da mão de obra da co mu ni da de, ge ran do tra ba lho
e ren da nas lo ca li da des”, dis se.

A mo ra do ra Ma ria Cle o ni ce fa lou so bre a im por tân cia
da re vi ta li za ção do con jun to re si den ci al e do im pac to
so ci al pa ra os mo ra do res da re gião. “Eu já mo ro aqui há
36 anos e nun ca vi aqui al guém ou al gum go ver no se
pre o cu par em dar uma no va ima gem a es se lo cal. O go- 
ver na dor es tá trans for ma do nos sas vi das e re a li zan do
um so nho an ti go, com es sas me lho ri as que es tá exe cu- 
tan do. Por is so, que re mos agra de cer a ele e ao se cre tá rio
Már cio Jerry por es ta gran de ação que es tá pro por ci o- 
nan do me lhor qua li da de de vi da pa ra mi lha res de fa mí- 
li as do re si den ci al”, afir mou.

Cri zan to Reis, fun ci o ná rio pú bli co e mo ra dor do re si- 
den ci al, enal te ceu a ação do go ver no em re vi ta li zar um
lo cal que es ta va aban do na do há anos. “Es ta mos mui to
fe li zes com es sas in ter ven ções que vão mu dar a pai sa- 
gem de des cui do e su jei ra dos pré di os e dar um no vo vi- 
su al e um co lo ri do es pe ci al ao re si den ci al”, ex cla mou.

Paulino Neves e Barreirinhas
recebem mutirão de vacina

O PROGRAMA VEM SENDO REALIZADO EM TODO O ESTADO

O Mu ti rão de Va ci na ção da Do se Pre mi a da che ga aos
mu ni cí pi os de Pau li no Ne ves e Bar rei ri nhas nes ta ter ça-
fei ra (22). A ação é re a li za da pe lo Go ver no do Es ta do,
por meio das se cre ta ri as de Es ta do da Saú de, Cul tu ra e
Go ver no, em par ce ria com as pre fei tu ras. Pa ra a va ci na- 
ção, de vem ser apre sen ta dos do cu men to de iden ti fi ca- 
ção com fo to, car tão de va ci na ção e car tão do SUS.

“Sa be mos que não foi ape nas a saú de que foi afe ta da
pe la pan de mia, mas tam bém áre as co mo em pre go e
ren da. Nes te sen ti do, a nos sa in ten ção é tan to for ta le cer
o en fren ta men to à do en ça no Ma ra nhão co mo opor tu- 
ni zar uma ren da ex tra aos sor te a dos pa ra que con si gam
se sus ten tar e hon rar com seus com pro mis sos fi nan cei- 
ros”, dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

Em Pau li no Ne ves, o Mu ti rão de Va ci na ção da Do se
Pre mi a da acon te ce rá no Au di tó rio Rai mun do Lí dio, lo- 
ca li za do na Ave ni da Dr. Pau lo Ra mos, no Bair ro São João
Ba tis ta. Já em Bar rei ri nhas, as pes so as po de rão se di ri gir
ao Cen tro de Con ven ções da ci da de. Nos dois mu ni cí pi- 
os, a ação tem iní cio às 8h e é vol ta da pa ra pes so as com
ida de a par tir de 12 anos.

A ação, que é exe cu ta da em par ce ria com as pre fei tu- 
ras, tem por ob je ti vo am pli ar a co ber tu ra va ci nal con tra
a do en ça no Ma ra nhão. Co mo in cen ti vo, se rão sor te a- 
dos prê mi os de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil pa ra as pes- 
so as que se va ci na rem nes te dia. A apli ca ção da va ci na
se rá tan to pa ra o iní cio do es que ma va ci nal quan to pa ra
a pri mei ra do se, con ti nui da de com a se gun da do se ou
com a do se de re for ço.

O Do se Pre mi a da vem sen do re a li za do em di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses. A ação já foi exe cu ta da em
mu ni cí pi os co mo Hum ber to de Cam pos, Tu tóia, Tim bi- 
ras, Co ro a tá, Co dó, Ca ru ta pe ra, Cu ru ru pu, São Ma teus,
Ama ran te do Ma ra nhão, Bar ra do Cor da e Tu ri a çu.

No Ma ra nhão, 77% da po pu la ção aci ma de 18 anos e
43% dos ado les cen tes de 12 a 17 anos já to ma ram as du- 
as do ses da va ci na.

São Luís, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022
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A unidade, que foi inaugurada na Rua 3, s/n, na Vila Operária, é a 3ª do município e a
73ª do Maranhão

Flávio Dino inaugura 73º
Restaurante Popular

N
es ta se gun da-fei ra (21), 
dan do con ti nui da de às 
obras do Go ver no do Ma ra- 
nhão que ga ran tem a se gu- 

ran ça ali men tar das fa mí li as ma ra- 
nhen ses, o go ver na dor Flá vio Di no 
en tre gou mais um Res tau ran te Po pu- 
lar em São Jo sé de Ri ba mar. A uni da- 
de, que foi inau gu ra da na Rua 3, s/n, 
na Vi la Ope rá ria, é a 3ª do mu ni cí pio e 
a 73ª do Ma ra nhão.

No no vo equi pa men to, fru to da 
par ce ria en tre o Go ver no do Es ta do e 
a Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar, 
se rão ofer ta das di a ri a men te cer ca de 
450 re fei ções, no va lor de R$ 1,00 ca- 
da, sen do 300 al mo ços e 150 jan ta res. 
Além dis so, na uni da de da Vi la Ope rá- 
ria, se rão ofe re ci dos os ser vi ços de 
ava li a ção e ori en ta ção nu tri ci o nal, 
pa les tras e ofi ci nas so bre se gu ran ça e 
edu ca ção ali men tar.

Na oca sião, o go ver na dor Flá vio Di- 
no des ta cou a re de de Res tau ran tes 
Po pu la res co mo im por tan te ini ci a ti va 
no com ba te aos efei tos da pan de mia, 
pe los múl ti plos pa péis so ci ais que ela 
cum pre.

“Os Res tau ran tes Po pu la res são, 
ho je, o me lhor e mai or equi pa men to 
so ci al que nós pu de mos ofe re cer em 
meio a es sa gra vís si ma cri se, por que 
ele cum pre múl ti plos pa péis. Em pri- 
mei ro lu gar, pos si bi li ta aces so à ali- 
men ta ção dig na; em se gun do lu gar, 
pos si bi li ta eco no mia pa ra as pes so as, 
mes mo que elas, even tu al men te, pos- 
sam pa gar. Aqui têm aces so a uma ali- 
men ta ção de qua li da de a um pre ço 
sim bó li co, na ver da de e, com is so, 
con se guem eco no mi zar o di nhei ro 
pa ra in ves tir em ou tras coi sas nas su- 
as ca sas, pa ra as su as fa mí li as. Em ter- 
cei ro lu gar, é fru to de um gran de es- 
for ço de com pre en der que nes se mo-
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men to de cri se na ci o nal, em que o de- 
sem pre go es tá mui to al to, nós pre ci- 
sa mos fa zer com que ha ja am pla 
união pa ra que os re sul ta dos apa re- 
çam. É em no me des sa união, que nós 
es ta mos inau gu ran do, em pou co 
tem po, o 3º res tau ran te em São Jo sé 
de Ri ba mar, por que nós te mos a 
união de es for ços do Go ver no do Es- 
ta do e da Pre fei tu ra Mu ni ci pal”, des- 
ta cou o go ver na dor.

A se cre tá ria de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al, La ris sa Ab dal la, fa- 
la so bre o em pe nho do Go ver no do 
Ma ra nhão pa ra atin gir 100 Res tau ran- 
tes Po pu la res inau gu ra dos.

“Te mos a mai or re de de Res tau ran- 
tes Po pu la res do Bra sil. Ho je, nós es- 
ta mos inau gu ran do o de nú me ro 73, 
mas ain da te mos vá ri os ou tros a se- 
rem inau gu ra dos até o dia 31 de mar- 
ço. A me ta que o go ver na dor nos lan- 
çou é uma me ta ex tre ma men te de sa- 
fi a do ra de che gar a 100 Res tau ran tes 
Po pu la res. Nós es ta mos tra ba lhan do 

com afin co pa ra que is so ocor ra. Is so é 
fru to da sen si bi li da de, do olhar di fe-
ren ci a do do Go ver no do Es ta do, que 
tra ba lha sem pre por quem mais pre-
ci sa, pe los mais vul ne rá veis e, re al- 
men te, em prol da se gu ran ça ali men- 
tar”, dis se Ab dal la.

Na opor tu ni da de, o vi ce-pre fei to 
de São Jo sé de Ri ba mar, Jú ni or La go, 
re a fir mou a par ce ria en tre o Es ta do e 
a Pre fei tu ra Mu ni ci pal, que vai além 
dos Res tau ran tes Po pu la res.

“Es sa par ce ria pas sa dis so, dos res- 
tau ran tes. Te mos par ce ri as, tam bém, 
na área de in fra es tru tu ra, on de nós 
es ta mos em par ce ria com o go ver na- 
dor do Es ta do, po den do me lho rar a 
qua li da de de vi da das nos sas pes so as. 
Is so mos tra que es sa união en tre o 
Go ver no do Es ta do e Pre fei tu ra de Ri-
ba mar, ca pi ta ne a da pe lo nos so pre- 
fei to Dr. Ju li nho es tá me lho ran do, 
sem som bra de dú vi das, a qua li da de 
de vi da dos nos sos mu ní ci pes”, afir- 
mou o vi ce-pre fei to.

Brandão entrega equipamentos a 28 municípios
O vi ce-go ver na dor do Ma ra nhão, 

Car los Bran dão, fez a en tre ga de equi- 
pa men tos do pro gra ma Ma ra nhão 
Mais Jus to e So li dá rio nes ta se gun da-
fei ra (21). Ao to do, 28 mu ni cí pi os de 
to das as re giões do es ta do fo ram con- 
tem pla dos com kits dos se to res de ali- 
men ta ção, ar te sa na to, cor te e cos tu ra 
e agri cul tu ra fa mi li ar.

Os kits são des ti na dos a 

em pre en de do res que 

tam bém re ce be ram 

apoio pa ra sua in clu são 

nas ca dei as pro du ti vas 

do lo cal on de atu am, a 

fim de for ta le cer a 

ge ra ção de em pre go e 

ren da pa ra 

tra ba lha do res 

autô no mos.

De acor do com o vi ce-go ver na dor 
Car los Bran dão, o pro gra ma dá mais 
in de pen dên cia aos em pre en de do res. 
“Fo ram des ti na dos R$ 4,7 mi lhões pa- 
ra mais de 40 en ti da des que fo ram ca- 
pa ci ta das e vão re ce ber equi pa men- 
tos pa ra que pos sam ter sua ren da, 
sua so bre vi vên cia, seu meio de vi da. 
Is so é mui to im por tan te pa ra ga ran tir 
a sua in de pen dên cia, e nós va mos for- 
ta le cer is so”, ga ran tiu.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém
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es ti ve ram pre sen tes na so le ni da de de 
en tre ga dos equi pa men tos os se cre tá- 
ri os de Es ta do do Tra ba lho e Eco no- 
mia So li dá ria, Jow berth Al ves; de Re- 
la ções Ins ti tu ci o nais, Pas tor Enos Fer- 
rei ra; e da Mu lher, Ana do Gás. Tam- 
bém es ta vam pre sen tes os de pu ta dos 
fe de rais Bi ra do Pin da ré e Zé Car los; a 
de pu ta da es ta du al, Da ni el la; a pre si- 
den te do Con se lho Es ta du al da Eco- 
no mia So li dá ria, Ma ri a na San ta na; e a 
re pre sen tan te in dí ge na, Fa bi a na Gua- 
ja ja ra.

O se cre tá rio Jow berth Al ves des ta- 
cou o pa pel dos pe que nos em pre en- 
de do res pa ra a eco no mia do Ma ra- 
nhão. “A gen te sa be que, na ho ra do 
aper to, o que re sol ve é a eco no mia so- 
li dá ria. En tão, prin ci pal men te nes te 
mo men to de pan de mia, os em pre en- 
di men tos so li dá ri os são fun da men- 
tais pa ra o de sen vol vi men to da eco- 
no mia do nos so es ta do. E a Se cre ta ria 
do Tra ba lho, nes tes úl ti mos anos, tem 
in ves ti do mui to for te na eco no mia so- 

li dá ria”, afir mou.
En tre os pre fei tos, mar ca ram pre- 

sen ça Le an dro Mou ra, de San to Ama- 
ro do Ma ra nhão; Dr. Deib son Ba lé, de 
Tri zi de la do Va le; Sô nia Cam pos, de 
Axi xá; Cal vet Fi lho, de Ro sá rio; Ed van 
Bran dão, de Ba ca bal; Co ro ba, Ita pe- 
cu ru-Mi rim; Pau la Aze ve do, de Pa ço 
do Lu mi ar; Fá bio Gen til, de Ca xi as; 
Se li ton Mi ran da, de São Rai mun do do 
Do ca Be zer ra; Lin do mar Araú jo, de 
Ma ra já do Se na; e Danielly Tra bul si, 
de São Ro ber to.

Re pre sen tan do as pre fei tu ras pre- 
sen tes, a pre fei ta Pau la Aze ve do ava li- 
ou co mo po si ti vos os re sul ta dos do 
pro gra ma Ma ra nhão Mais Jus to e So- 
li dá rio. “Es ta mos mui to fe li zes com o 
que tem acon te ci do no nos so Ma ra-
nhão. Nos so go ver na dor tem le va do 
de sen vol vi men to a to do o es ta do. Te- 
nho cer te za de que es ses equi pa men- 
tos vão for ta le cer e ge rar em pre go e 
ren da, e li ber da de fi nan cei ra, pa ra to- 
dos os mu ni cí pi os”, dis se.

TRANSFORMAÇÃO

Obras no Residencial Ipem
Bequimão em fase final

A REFORMA ESTÁ MUNDANDO A  PAISAGEM DO BAIRRO

As obras de re vi ta li za ção do Con jun to Ipem Be qui- 
mão, em São Luís, en tram na fa se de fi na li za ção da re- 
for ma dos pri mei ros 24 blo cos. As obras pros se guem pa- 
ra os 34 blo cos res tan tes. A ação é exe cu ta da pe lo Go ver- 
no do Es ta do por meio da Se cre ta ria das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), e con tem pla os 58 blo- 
cos do re si den ci al com in ter ven ções nas áre as co muns
in ter nas e ex ter nas, pin tu ra das fa cha das dos pré di os e
ações de re pa ros na qua dra po li es por ti va e en tor no. As
obras vi sam ga ran tir mo ra di as dig nas e mais qua li da de
de vi da pa ra os mo ra do res.

O se cre tá rio Már cio Jerry des ta cou a im por tân cia da
ini ci a ti va do Go ver no. “Por de ter mi na ção do go ver na- 
dor Flá vio Di no, em aten di men to à de man da des sas co- 
mu ni da des, es ta mos re a li zan do as obras de re for ma e
as se gu ran do me lho ria nas con di ções de vi da das fa mí li- 
as. O que é mui to im por tan te tam bém é que es tá sen do
uti li za da mão de obra da co mu ni da de, ge ran do tra ba lho
e ren da nas lo ca li da des”, dis se.

A mo ra do ra Ma ria Cle o ni ce fa lou so bre a im por tân cia
da re vi ta li za ção do con jun to re si den ci al e do im pac to
so ci al pa ra os mo ra do res da re gião. “Eu já mo ro aqui há
36 anos e nun ca vi aqui al guém ou al gum go ver no se
pre o cu par em dar uma no va ima gem a es se lo cal. O go- 
ver na dor es tá trans for ma do nos sas vi das e re a li zan do
um so nho an ti go, com es sas me lho ri as que es tá exe cu- 
tan do. Por is so, que re mos agra de cer a ele e ao se cre tá rio
Már cio Jerry por es ta gran de ação que es tá pro por ci o- 
nan do me lhor qua li da de de vi da pa ra mi lha res de fa mí- 
li as do re si den ci al”, afir mou.

Cri zan to Reis, fun ci o ná rio pú bli co e mo ra dor do re si- 
den ci al, enal te ceu a ação do go ver no em re vi ta li zar um
lo cal que es ta va aban do na do há anos. “Es ta mos mui to
fe li zes com es sas in ter ven ções que vão mu dar a pai sa- 
gem de des cui do e su jei ra dos pré di os e dar um no vo vi- 
su al e um co lo ri do es pe ci al ao re si den ci al”, ex cla mou.

Paulino Neves e Barreirinhas
recebem mutirão de vacina

O PROGRAMA VEM SENDO REALIZADO EM TODO O ESTADO

O Mu ti rão de Va ci na ção da Do se Pre mi a da che ga aos
mu ni cí pi os de Pau li no Ne ves e Bar rei ri nhas nes ta ter ça-
fei ra (22). A ação é re a li za da pe lo Go ver no do Es ta do,
por meio das se cre ta ri as de Es ta do da Saú de, Cul tu ra e
Go ver no, em par ce ria com as pre fei tu ras. Pa ra a va ci na- 
ção, de vem ser apre sen ta dos do cu men to de iden ti fi ca- 
ção com fo to, car tão de va ci na ção e car tão do SUS.

“Sa be mos que não foi ape nas a saú de que foi afe ta da
pe la pan de mia, mas tam bém áre as co mo em pre go e
ren da. Nes te sen ti do, a nos sa in ten ção é tan to for ta le cer
o en fren ta men to à do en ça no Ma ra nhão co mo opor tu- 
ni zar uma ren da ex tra aos sor te a dos pa ra que con si gam
se sus ten tar e hon rar com seus com pro mis sos fi nan cei- 
ros”, dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

Em Pau li no Ne ves, o Mu ti rão de Va ci na ção da Do se
Pre mi a da acon te ce rá no Au di tó rio Rai mun do Lí dio, lo- 
ca li za do na Ave ni da Dr. Pau lo Ra mos, no Bair ro São João
Ba tis ta. Já em Bar rei ri nhas, as pes so as po de rão se di ri gir
ao Cen tro de Con ven ções da ci da de. Nos dois mu ni cí pi- 
os, a ação tem iní cio às 8h e é vol ta da pa ra pes so as com
ida de a par tir de 12 anos.

A ação, que é exe cu ta da em par ce ria com as pre fei tu- 
ras, tem por ob je ti vo am pli ar a co ber tu ra va ci nal con tra
a do en ça no Ma ra nhão. Co mo in cen ti vo, se rão sor te a- 
dos prê mi os de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil pa ra as pes- 
so as que se va ci na rem nes te dia. A apli ca ção da va ci na
se rá tan to pa ra o iní cio do es que ma va ci nal quan to pa ra
a pri mei ra do se, con ti nui da de com a se gun da do se ou
com a do se de re for ço.

O Do se Pre mi a da vem sen do re a li za do em di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses. A ação já foi exe cu ta da em
mu ni cí pi os co mo Hum ber to de Cam pos, Tu tóia, Tim bi- 
ras, Co ro a tá, Co dó, Ca ru ta pe ra, Cu ru ru pu, São Ma teus,
Ama ran te do Ma ra nhão, Bar ra do Cor da e Tu ri a çu.

No Ma ra nhão, 77% da po pu la ção aci ma de 18 anos e
43% dos ado les cen tes de 12 a 17 anos já to ma ram as du- 
as do ses da va ci na.

São Luís, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022
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A unidade, que foi inaugurada na Rua 3, s/n, na Vila Operária, é a 3ª do município e a
73ª do Maranhão

Flávio Dino inaugura 73º
Restaurante Popular

N
es ta se gun da-fei ra (21), 
dan do con ti nui da de às 
obras do Go ver no do Ma ra- 
nhão que ga ran tem a se gu- 

ran ça ali men tar das fa mí li as ma ra- 
nhen ses, o go ver na dor Flá vio Di no 
en tre gou mais um Res tau ran te Po pu- 
lar em São Jo sé de Ri ba mar. A uni da- 
de, que foi inau gu ra da na Rua 3, s/n, 
na Vi la Ope rá ria, é a 3ª do mu ni cí pio e 
a 73ª do Ma ra nhão.

No no vo equi pa men to, fru to da 
par ce ria en tre o Go ver no do Es ta do e 
a Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar, 
se rão ofer ta das di a ri a men te cer ca de 
450 re fei ções, no va lor de R$ 1,00 ca- 
da, sen do 300 al mo ços e 150 jan ta res. 
Além dis so, na uni da de da Vi la Ope rá- 
ria, se rão ofe re ci dos os ser vi ços de 
ava li a ção e ori en ta ção nu tri ci o nal, 
pa les tras e ofi ci nas so bre se gu ran ça e 
edu ca ção ali men tar.

Na oca sião, o go ver na dor Flá vio Di- 
no des ta cou a re de de Res tau ran tes 
Po pu la res co mo im por tan te ini ci a ti va 
no com ba te aos efei tos da pan de mia, 
pe los múl ti plos pa péis so ci ais que ela 
cum pre.

“Os Res tau ran tes Po pu la res são, 
ho je, o me lhor e mai or equi pa men to 
so ci al que nós pu de mos ofe re cer em 
meio a es sa gra vís si ma cri se, por que 
ele cum pre múl ti plos pa péis. Em pri- 
mei ro lu gar, pos si bi li ta aces so à ali- 
men ta ção dig na; em se gun do lu gar, 
pos si bi li ta eco no mia pa ra as pes so as, 
mes mo que elas, even tu al men te, pos- 
sam pa gar. Aqui têm aces so a uma ali- 
men ta ção de qua li da de a um pre ço 
sim bó li co, na ver da de e, com is so, 
con se guem eco no mi zar o di nhei ro 
pa ra in ves tir em ou tras coi sas nas su- 
as ca sas, pa ra as su as fa mí li as. Em ter- 
cei ro lu gar, é fru to de um gran de es- 
for ço de com pre en der que nes se mo-

 UNIDADE FOI INAUGURADA NA RUA 3, S/N, NA VILA OPERÁRIA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

men to de cri se na ci o nal, em que o de- 
sem pre go es tá mui to al to, nós pre ci- 
sa mos fa zer com que ha ja am pla 
união pa ra que os re sul ta dos apa re- 
çam. É em no me des sa união, que nós 
es ta mos inau gu ran do, em pou co 
tem po, o 3º res tau ran te em São Jo sé 
de Ri ba mar, por que nós te mos a 
união de es for ços do Go ver no do Es- 
ta do e da Pre fei tu ra Mu ni ci pal”, des- 
ta cou o go ver na dor.

A se cre tá ria de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al, La ris sa Ab dal la, fa- 
la so bre o em pe nho do Go ver no do 
Ma ra nhão pa ra atin gir 100 Res tau ran- 
tes Po pu la res inau gu ra dos.

“Te mos a mai or re de de Res tau ran- 
tes Po pu la res do Bra sil. Ho je, nós es- 
ta mos inau gu ran do o de nú me ro 73, 
mas ain da te mos vá ri os ou tros a se- 
rem inau gu ra dos até o dia 31 de mar- 
ço. A me ta que o go ver na dor nos lan- 
çou é uma me ta ex tre ma men te de sa- 
fi a do ra de che gar a 100 Res tau ran tes 
Po pu la res. Nós es ta mos tra ba lhan do 

com afin co pa ra que is so ocor ra. Is so é 
fru to da sen si bi li da de, do olhar di fe-
ren ci a do do Go ver no do Es ta do, que 
tra ba lha sem pre por quem mais pre-
ci sa, pe los mais vul ne rá veis e, re al- 
men te, em prol da se gu ran ça ali men- 
tar”, dis se Ab dal la.

Na opor tu ni da de, o vi ce-pre fei to 
de São Jo sé de Ri ba mar, Jú ni or La go, 
re a fir mou a par ce ria en tre o Es ta do e 
a Pre fei tu ra Mu ni ci pal, que vai além 
dos Res tau ran tes Po pu la res.

“Es sa par ce ria pas sa dis so, dos res- 
tau ran tes. Te mos par ce ri as, tam bém, 
na área de in fra es tru tu ra, on de nós 
es ta mos em par ce ria com o go ver na- 
dor do Es ta do, po den do me lho rar a 
qua li da de de vi da das nos sas pes so as. 
Is so mos tra que es sa união en tre o 
Go ver no do Es ta do e Pre fei tu ra de Ri-
ba mar, ca pi ta ne a da pe lo nos so pre- 
fei to Dr. Ju li nho es tá me lho ran do, 
sem som bra de dú vi das, a qua li da de 
de vi da dos nos sos mu ní ci pes”, afir- 
mou o vi ce-pre fei to.

Brandão entrega equipamentos a 28 municípios
O vi ce-go ver na dor do Ma ra nhão, 

Car los Bran dão, fez a en tre ga de equi- 
pa men tos do pro gra ma Ma ra nhão 
Mais Jus to e So li dá rio nes ta se gun da-
fei ra (21). Ao to do, 28 mu ni cí pi os de 
to das as re giões do es ta do fo ram con- 
tem pla dos com kits dos se to res de ali- 
men ta ção, ar te sa na to, cor te e cos tu ra 
e agri cul tu ra fa mi li ar.

Os kits são des ti na dos a 

em pre en de do res que 

tam bém re ce be ram 

apoio pa ra sua in clu são 

nas ca dei as pro du ti vas 

do lo cal on de atu am, a 

fim de for ta le cer a 

ge ra ção de em pre go e 

ren da pa ra 

tra ba lha do res 

autô no mos.

De acor do com o vi ce-go ver na dor 
Car los Bran dão, o pro gra ma dá mais 
in de pen dên cia aos em pre en de do res. 
“Fo ram des ti na dos R$ 4,7 mi lhões pa- 
ra mais de 40 en ti da des que fo ram ca- 
pa ci ta das e vão re ce ber equi pa men- 
tos pa ra que pos sam ter sua ren da, 
sua so bre vi vên cia, seu meio de vi da. 
Is so é mui to im por tan te pa ra ga ran tir 
a sua in de pen dên cia, e nós va mos for- 
ta le cer is so”, ga ran tiu.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém
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es ti ve ram pre sen tes na so le ni da de de 
en tre ga dos equi pa men tos os se cre tá- 
ri os de Es ta do do Tra ba lho e Eco no- 
mia So li dá ria, Jow berth Al ves; de Re- 
la ções Ins ti tu ci o nais, Pas tor Enos Fer- 
rei ra; e da Mu lher, Ana do Gás. Tam- 
bém es ta vam pre sen tes os de pu ta dos 
fe de rais Bi ra do Pin da ré e Zé Car los; a 
de pu ta da es ta du al, Da ni el la; a pre si- 
den te do Con se lho Es ta du al da Eco- 
no mia So li dá ria, Ma ri a na San ta na; e a 
re pre sen tan te in dí ge na, Fa bi a na Gua- 
ja ja ra.

O se cre tá rio Jow berth Al ves des ta- 
cou o pa pel dos pe que nos em pre en- 
de do res pa ra a eco no mia do Ma ra- 
nhão. “A gen te sa be que, na ho ra do 
aper to, o que re sol ve é a eco no mia so- 
li dá ria. En tão, prin ci pal men te nes te 
mo men to de pan de mia, os em pre en- 
di men tos so li dá ri os são fun da men- 
tais pa ra o de sen vol vi men to da eco- 
no mia do nos so es ta do. E a Se cre ta ria 
do Tra ba lho, nes tes úl ti mos anos, tem 
in ves ti do mui to for te na eco no mia so- 

li dá ria”, afir mou.
En tre os pre fei tos, mar ca ram pre- 

sen ça Le an dro Mou ra, de San to Ama- 
ro do Ma ra nhão; Dr. Deib son Ba lé, de 
Tri zi de la do Va le; Sô nia Cam pos, de 
Axi xá; Cal vet Fi lho, de Ro sá rio; Ed van 
Bran dão, de Ba ca bal; Co ro ba, Ita pe- 
cu ru-Mi rim; Pau la Aze ve do, de Pa ço 
do Lu mi ar; Fá bio Gen til, de Ca xi as; 
Se li ton Mi ran da, de São Rai mun do do 
Do ca Be zer ra; Lin do mar Araú jo, de 
Ma ra já do Se na; e Danielly Tra bul si, 
de São Ro ber to.

Re pre sen tan do as pre fei tu ras pre- 
sen tes, a pre fei ta Pau la Aze ve do ava li- 
ou co mo po si ti vos os re sul ta dos do 
pro gra ma Ma ra nhão Mais Jus to e So- 
li dá rio. “Es ta mos mui to fe li zes com o 
que tem acon te ci do no nos so Ma ra-
nhão. Nos so go ver na dor tem le va do 
de sen vol vi men to a to do o es ta do. Te- 
nho cer te za de que es ses equi pa men- 
tos vão for ta le cer e ge rar em pre go e 
ren da, e li ber da de fi nan cei ra, pa ra to- 
dos os mu ni cí pi os”, dis se.

Obras no Residencial Ipem
Bequimão em fase final

A REFORMA ESTÁ MUNDANDO A  PAISAGEM DO BAIRRO

As obras de re vi ta li za ção do Con jun to Ipem Be qui- 
mão, em São Luís, en tram na fa se de fi na li za ção da re- 
for ma dos pri mei ros 24 blo cos. As obras pros se guem pa- 
ra os 34 blo cos res tan tes. A ação é exe cu ta da pe lo Go ver- 
no do Es ta do por meio da Se cre ta ria das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), e con tem pla os 58 blo- 
cos do re si den ci al com in ter ven ções nas áre as co muns
in ter nas e ex ter nas, pin tu ra das fa cha das dos pré di os e
ações de re pa ros na qua dra po li es por ti va e en tor no. As
obras vi sam ga ran tir mo ra di as dig nas e mais qua li da de
de vi da pa ra os mo ra do res.

O se cre tá rio Már cio Jerry des ta cou a im por tân cia da
ini ci a ti va do Go ver no. “Por de ter mi na ção do go ver na- 
dor Flá vio Di no, em aten di men to à de man da des sas co- 
mu ni da des, es ta mos re a li zan do as obras de re for ma e
as se gu ran do me lho ria nas con di ções de vi da das fa mí li- 
as. O que é mui to im por tan te tam bém é que es tá sen do
uti li za da mão de obra da co mu ni da de, ge ran do tra ba lho
e ren da nas lo ca li da des”, dis se.

A mo ra do ra Ma ria Cle o ni ce fa lou so bre a im por tân cia
da re vi ta li za ção do con jun to re si den ci al e do im pac to
so ci al pa ra os mo ra do res da re gião. “Eu já mo ro aqui há
36 anos e nun ca vi aqui al guém ou al gum go ver no se
pre o cu par em dar uma no va ima gem a es se lo cal. O go- 
ver na dor es tá trans for ma do nos sas vi das e re a li zan do
um so nho an ti go, com es sas me lho ri as que es tá exe cu- 
tan do. Por is so, que re mos agra de cer a ele e ao se cre tá rio
Már cio Jerry por es ta gran de ação que es tá pro por ci o- 
nan do me lhor qua li da de de vi da pa ra mi lha res de fa mí- 
li as do re si den ci al”, afir mou.

Cri zan to Reis, fun ci o ná rio pú bli co e mo ra dor do re si- 
den ci al, enal te ceu a ação do go ver no em re vi ta li zar um
lo cal que es ta va aban do na do há anos. “Es ta mos mui to
fe li zes com es sas in ter ven ções que vão mu dar a pai sa- 
gem de des cui do e su jei ra dos pré di os e dar um no vo vi- 
su al e um co lo ri do es pe ci al ao re si den ci al”, ex cla mou.

Paulino Neves e Barreirinhas
recebem mutirão de vacina

O PROGRAMA VEM SENDO REALIZADO EM TODO O ESTADO

O Mu ti rão de Va ci na ção da Do se Pre mi a da che ga aos
mu ni cí pi os de Pau li no Ne ves e Bar rei ri nhas nes ta ter ça-
fei ra (22). A ação é re a li za da pe lo Go ver no do Es ta do,
por meio das se cre ta ri as de Es ta do da Saú de, Cul tu ra e
Go ver no, em par ce ria com as pre fei tu ras. Pa ra a va ci na- 
ção, de vem ser apre sen ta dos do cu men to de iden ti fi ca- 
ção com fo to, car tão de va ci na ção e car tão do SUS.

“Sa be mos que não foi ape nas a saú de que foi afe ta da
pe la pan de mia, mas tam bém áre as co mo em pre go e
ren da. Nes te sen ti do, a nos sa in ten ção é tan to for ta le cer
o en fren ta men to à do en ça no Ma ra nhão co mo opor tu- 
ni zar uma ren da ex tra aos sor te a dos pa ra que con si gam
se sus ten tar e hon rar com seus com pro mis sos fi nan cei- 
ros”, dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

Em Pau li no Ne ves, o Mu ti rão de Va ci na ção da Do se
Pre mi a da acon te ce rá no Au di tó rio Rai mun do Lí dio, lo- 
ca li za do na Ave ni da Dr. Pau lo Ra mos, no Bair ro São João
Ba tis ta. Já em Bar rei ri nhas, as pes so as po de rão se di ri gir
ao Cen tro de Con ven ções da ci da de. Nos dois mu ni cí pi- 
os, a ação tem iní cio às 8h e é vol ta da pa ra pes so as com
ida de a par tir de 12 anos.

A ação, que é exe cu ta da em par ce ria com as pre fei tu- 
ras, tem por ob je ti vo am pli ar a co ber tu ra va ci nal con tra
a do en ça no Ma ra nhão. Co mo in cen ti vo, se rão sor te a- 
dos prê mi os de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil pa ra as pes- 
so as que se va ci na rem nes te dia. A apli ca ção da va ci na
se rá tan to pa ra o iní cio do es que ma va ci nal quan to pa ra
a pri mei ra do se, con ti nui da de com a se gun da do se ou
com a do se de re for ço.

O Do se Pre mi a da vem sen do re a li za do em di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses. A ação já foi exe cu ta da em
mu ni cí pi os co mo Hum ber to de Cam pos, Tu tóia, Tim bi- 
ras, Co ro a tá, Co dó, Ca ru ta pe ra, Cu ru ru pu, São Ma teus,
Ama ran te do Ma ra nhão, Bar ra do Cor da e Tu ri a çu.

No Ma ra nhão, 77% da po pu la ção aci ma de 18 anos e
43% dos ado les cen tes de 12 a 17 anos já to ma ram as du- 
as do ses da va ci na.

São Luís, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.774/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Barreirinhas – MA.
SITUAÇÃO: Anteriormente marcada para o 21/02/2022 às 14h00min, a presente licitação fica 
ADIADA para o dia 25/02/2022, às 09h00min., horário de Brasília/DF.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br 
e Mural de Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.

Barreirinhas (MA), 18 de fevereiro de 2022.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal 
n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar no dia 09 de março de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, para registro 
de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação 
de serviços de comunicação visual, de interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com 
o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs 
(doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.
portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 18 de fevereiro de 2022.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto n° 011, de 01 de janeiro de 2021.

D4Sign f483f546-99c7-4c20-85db-350497422f25 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo diatodo dia
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022. REGISTRO DE PREÇOS. O 
MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complemen-
tar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsi-
diariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para registro 
de preços objetivando eventual e futura prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva 
de equipamentos de uso hospitalar e odontológico, de forma parcelada, através do fundo municipal 
de saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 10 de março de 2022 às 
14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Ma-
ranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.
com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.
br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 18 de fevereiro de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Mu-
nicipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de 
Brasília) do dia 08 de março de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022, para registro de pre-
ços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual Contratações de Empresa especializada 
em para prestação de serviço de locação de veículos destinados exclusivamente ao Transporte escolar do ano de 
2022, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação, do interesse da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. 
A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – 
Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital também pode ser adquiri-
do no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 18 de Fevereiro de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - 
SICOOB CENTROLESTE 

CNPJ: 09.403.026/0001-55
NIRE: 21400009614

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Centro 
Leste Norte Maranhense - Sicoob Centroleste, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, em condições 
de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser 
realizada no dia 25 de março de 2022 às 15h00, com a presença de 2/3 (dois 
terços)  dos delegados, em primeira convocação; às 16h00, com a presença de 
metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 17h00, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Constituição e Aprovação do Regulamento do Fundo de Segurança e 
Riscos Diversos – FSRD;

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação das contas do exercício de 2021;
2. Destinação do resultado do exercício 2021;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global 
para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da 
Diretoria Executiva;
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 

As Assembleias Gerais ocorrerão de forma DIGITAL, transmitida da sede do 
Sicoob Centroleste, situada à Praça Raimundo Simas, nº 55 - Bairro Centro – 
Grajaú/MA – CEP: 65.940-000, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível 
gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e por meio do Moob 
Web disponível em https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todos os 
associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser 
obtidas detalhadamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentroleste/
relatorios

Grajaú/MA, 18 de fevereiro de 2022.

José Anerão Peres Alvarenga
Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção 
de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o forne-
cimento gêneros alimentícios, de forma parcelada, de interesse da administração municipal de Trizidela do 
Vale (MA). ABERTURA: 14 de março de 2022 às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos 
Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.
ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 21 de fevereiro de 2022. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal 
de Administração. Portaria nº 02/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educa-
ção, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento gêne-
ros alimentícios, de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal da 
educação básica do município de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 15 de março de 2022 às 09:00 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 
08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@
outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 21 de fevereiro de 2022. 
Maria Sônia Silva Abreu. Secretário Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021-GP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022. AVISO DE 
LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de gêne-
ros alimentícios a fim de atender as necessidades das secretarias do Município de 
Presidente Dutra – MA. REALIZAÇÃO: 09/03/2022 às 09:00 horas DIPLOMA 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/
MA. Presidente Dutra, 16 de fevereiro de 2022. Otávio Renan Meneses Delmon-
des Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra – MA. Em 16 de fevereiro de 
2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022. AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefei-
tura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022. Objeto: Registro de Preços para even-
tual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
limpeza pública urbana e rural, gerenciamento e monitoramento do aterro sanitário 
controlado, no município de Presidente Dutra-MA. REALIZAÇÃO: 10/03/2022 às 
09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na 
íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plata-
forma SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 16 de fevereiro de 2022. Otávio Renan 
Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra – MA. Em 
17 de fevereiro de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNI-
CIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 
14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de prótese dentária, conforme Portaria 
GM/MS Nº 2.291 de 10/09/2021, do Governo Federal, para atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde/Município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 10 de março de 2022 às 
16:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . por 
e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande 
do Maranhão (MA), 18 de fevereiro de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 
051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO MARANHÃO
ÓRGÃO SINDICAL DE GRAU SUPERIOR

Av. dos Holandeses, Qd 24, Cond. Fecomércio/Sesc/Senac - 10º andar
Edif. Francisco Guimarães e Souza – Calhau – São Luís/MA – CEP 65071-380.

No dia 26 (vinte e seis) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), será 
realizada eleição para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes e respectivos suplentes, da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, para o mandato no período de 2022 
a 2026, �cando, a partir da data de publicação do aviso resumido deste edital, 
aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de chapas. Os pedidos de registro 
de chapas deverão ser dirigidos ao Presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, formalizados com os 
documentos necessários, sendo apresentados à Secretaria da Presidência da 
Entidade que, durante o prazo para registro, funcionará das 08:00 às 12:00 e das 
13:30 às 17:30 horas, ali permanecendo um empregado apto para prestar 
esclarecimentos sobre o processo eleitoral, atender aos interessados e receber 
documentação, inclusive pedidos de registro de chapas, fornecendo o 
competente recibo. A votação ocorrerá das 09:00 (nove) às 15:00 (quinze) horas 
na Sala de Reuniões na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Maranhão, na Av. dos Holandeses, Qd. 24, Cond. 
Fecomércio/Sesc/Senac – 10º andar – Edif. Francisco Guimarães e Souza – Calhau 
– na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão. As impugnações sobre o 
registro e as omissões, obedecerão ao disposto no Regulamento Eleitoral (art. 8º, 
inciso II). Caso não seja obtido “quórum” de 2/3 (dois terços) dos Sindicatos 
Filiados em primeira votação, na data acima referida, será realizada a segunda 
votação no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2022. E não sendo obtido o “quórum” 
em segunda votação, no dia 03 (três) de maio de 2022, será realizada nova 
Eleição em terceira e última Convocação �cando, desde logo, todos convocados. 
O Edital de Convocação encontra-se a�xado na sede da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, à Av. dos Holandeses, Qd 24, 
Cond. Fecomércio/Sesc/Senac - 10º andar – Edif. Francisco Guimarães e Souza – 
Calhau – na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão. 

São Luís (MA), 21 de fevereiro de 2022

José Arteiro da Silva
Presidente

EDITAL – ELEIÇÕES

COLÔNIA DE PESCADORES DE PIO XII – MA
Fundado em 08 de Junho de 2002 CNPJ (MF) 05.283.848/0001-99

Rua do Turismo, 34 – Centro – Pio XII – MA.
CEP: 65707-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A colônia de Pescadores de PIO XII-MA, representada neste ato pelo seu presidente EDIMUNDO 
GREGÓRIO DE OLIVEIRA, portador da cédula de Identidade nº. 014954762000-8 SSP/MA, e 
CPF 178.375.023-53, Residente e domiciliada à Rua J.K casa nº 486, Centro de Pio XII – MA, 
no uso de suas obrigações legais que lhe são conferidas e em obediência ao Estatutos e o que 
preceitua as normas regimentais para o processo eleitoral, convoca a todos os seus associados, 
que estejam em dias com suas obrigações sociais perante a referida entidade para participarem de 
uma Assembleia Geral Ordinária de Votação, Eleição e Posse da nova Diretoria, e Conselho Fiscal 
para o período de mandato de 20 de maio de 2022 a 20 de maio 2026, conforme:

ORDEM DO DIA:
	 DATA DA ELEIÇÃO: – 20 de abril de 2022;
	 LOCAL(IS) – Sede da Colônia, Escola Francisco Coelho (Pov. Fazenda Nova); 
Escola Emílio Faray (Pov. Cordeiro); Escola Nossa Senhora Aparecida (Pov. Deus Vale); e Seção 
Itinerante;
	 HORÁRIO: Das 08:00 às 16:00 horas:

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA REGISTRO DE CHAPA:

	 Ficha de qualificação preenchida e assinada por todos os candidatos da chapa 
conforme modelos pré-definido pela COMISSÃO ELEITORAL;
	 Comprovante de pagamento da Colônia (atualizado);
	 Carteira de Sócio da Colônia de Pescadores de Pio XII – MA. (Devidamente 
cadastrado) e com pelo menos 01 (um) ano de filiado;
	 RGP (Registro Geral da Pesca) – Devidamente atualizado na Secretaria da Pesca e 
com mais de 02 (dois) anos de inclusos na mesma);
	 Declaração de bens; (se houver bens em seu nome)
	 Carteira de identidade;
	 CPF;
	 O candidato deverá ser maior de 18 (dezoito) anos.

DATA, LOCAL E PRAZO PARA REGISTRO DA CHAPA:

A partir da data de Registro deste Edital com prazo de 03 (três) dias contados a partir da publicação 
do mesmo, o registro da chapa se dará na sede da Colônia de Pescadores de Pio XII – MA. 
Localizada na Rua do Turismo nº. 34 – Centro, no Período das 8:00 às 11:00 e das 14:30 ás 16:30 
horas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VOTAR:

	 Carteira de identidade;
	 Carteira de Sócio da Colônia de Pescadores de Pio XII – MA. (Devidamente 
cadastrado na entidade) e com pelo menos 06 (seis) meses de filiado;
	 Comprovante de pagamento da Colônia (atualizado);
	 O sócio deverá ser maior de 18 (dezoito) anos.

Pio XII – MA, 19 Fevereiro de 2022.
 __________________________________

Edimundo Gregório de Oliveira
Presidente da Colônia de Pescadores

 

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA  Nº 001/2022. REGISTRO DE PREÇOS 004/2022. O Município 
de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14:30 hs (quatorze horas  e trinta 
minutos ) do dia 09 de  abril de 2022, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, tendo 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Eventual e futura 
contratação de empresa para Prestação de serviço de manutenção preventiva , corretiva , reforma e ampliação 
de prédios públicos, incluindo manutenção de vias públicas e logradouros no Município de São João Batista-Ma, 
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, 
situada na Praça da Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela presidente da CPL desta 
prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da transparência do município. Maiores 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 
(oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA 
- MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente e email  cplsaojoaobatista@hotmail.com. SÃO JOÃO 
BATISTA - MA, de 21 de fevereiro de 2022. ARIONALDO MARTINS DOMINICE .Chefe de Gabinete.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público, que fará realizar 
Credenciamento, objetivando o Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Administração e 
Gerenciamento de Cartão do Servidor a ser disponibilizados aos Servidores Públicos municipais de Bacabal 
– MA, conforme edital e anexos. A entrega dos envelopes ocorrerá a partir da data de publicação do Edital até 
a data e horário fixado para abertura dos envelopes que será realizada no dia 15 de março de 2022, às 15:00hs 
(quinze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos através do portal da transparência na 
forma digital através do endereço eletrônico https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes. Maiores informações 
poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.
com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal de 
Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas), o 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal – MA. 21 de fevereiro de 2022. DAVI BRANDÃO 
FARIAS. Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE LICITALÇAO
A PREFEITUTA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-
63, torna público que realizará TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, que tem como ob-
jeto à contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de 
Implantação de Pontes de Concreto na Zona Rural, nos povoados Encruzilhada Parida, 
Cajueiro e Novo Horizonte, no Município de Satubinha/MA. REALIZAÇÃO: 10/03/2022 
às 09:30 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  
O Edital encontra-se disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, de 
forma gratuita, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame se-
rão prestados pelos membros da CPL, responsável por esta licitação, via requerimento 
escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, situada na Avenida 
Matos Carvalho, nº 310 – Bairro: Centro – Satubinha – MA – CEP: 65.709-000 ou através 
do e-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com,  Satubinha/MA, 07 de fevereiro de 2022. AN-
TONIO CARLOS CAMPOS GOMES, Presidente da CPL-Comissão Permanente de Licitação.

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.059.848/0001-38, vem, por meio do 
presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR os clientes LUCIA-
NE DE MACEDO VASCO, FILOMENO SOUSA TIGRE, ROSILDA PE-
REIRA COSTA E REJANIO SANTOS DA CONCEIÇÃO, inscritos no 
CPF sob os números 961.347.553-20, 416.205.425-87, 997.751.153-53 
E 945.789.823-00, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato 
de compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao 
imóvel constituído por QUADRA 03 LOTE 16, QUADRA 12 LOTE 63 E 
QUADRA 08 LOTE 22, situado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – MA, 
devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parce-
las contratuais em aberto, com vencimentos em 20/01/2021 a 20/01/2022, 
05/04/2021 a 05/02/2022, 27/06/2021 a 27/01/2022, devidamente acres-
cidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, 
que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o con-
trato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Ci-
vil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro 
mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a 
notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o desfazimento 
do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos no-
tificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão 
à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

OS CLIENTES CPF VENDA IDENTIFICADOR PARCELA/ VENCIMENTO

WANDERLEIA DE SOUSA MORAIS 011.593.423-50 314 QUADRA 31 LT 13 10/02/2021 a 10/02/2022

FREUDE DUTRA SOUSA 819.090.803-06 314 QUADRA 31 LT 13 10/02/2021 a 10/02/2022

WANDERLEIA DE SOUSA MORAIS 011.593.423-50 316 QUADRA 31 LT 15 10/02/2021 a 10/02/2022

FREUDE DUTRA SOUSA 819.090.803-06 316 QUADRA 31 LT 15  10/02/2021 a 10/02/2022

VALTECIDES ALVES COSTA 137.615.873-68 711 QUADRA 14 LT 19 10/09/2021 a 10/02/2022

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COSTA 225.272.573-72 711 QUADRA 14 LT 19  10/09/2021 a 10/02/2022

JORDANA DE OLIVEIRA BRITO 33841.293-00 856 QUADRA 36 LT 27 10/06/2021 a 10/02/2022

FELIPE DA SILVA NOGUEIRA 025.106.883-83 856 QUADRA 36 LT 27 10/06/2021 a 10/02/2022

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA 1275684254 1658 QUADRA 40 LT 34 10/12/2019 a 10/02/2022

HERICA ROSANE SOUZA E SILVA 60585036390 2472 QUADRA 10 LT 16 10/09/2021 a 10/02/2022

ANTONIO DAYELLE FARIAS SANTOS 013.434.813-33 2472 QUADRA 10 LT 16 10/09/2021 a 10/02/2022

EMERSON LINHARES DA SILVA 5296243382 2588 QUADRA 22 LT 04 28/08/2021 a 28/01/2022

MIRIAN DA SILVA ALCÂNTARA 619.297.843-33 2588 QUADRA 22 LT 04 28/08/2021 a 28/01/2022

NAINE ALVES RIBEIRO 60650741366 2633 QUADRA 40 LT 43 10/10/2021 a 10/02/2022

ANTONIO MARTINS DA SILVA 62378414315 2363 QUADRA 20 LT 37 10/01/2021 a 10/02/2022

ANA CELIA DOS SANTOS SILVA 016.901.133-08 2363 QUADRA 20 LT 37 10/01/2021 a 10/02/2022

SIMONE GOMES  DE MORAES CAVALCANTE 61393380344 2703 QUADRA 07 LT 03 10/06/2021 a 10/02/2022

ROSINALDO CRUZ CAVALCANTE 528.371.223-00 2703 QUADRA 07 LT 03 10/06/2021 a 10/02/2022

THAYNAN SANTOS RODRIGUES 96055073315 2896 QUADRA 03 LT 05 10/09/2021 a 10/02/2022

WASHINGTON SILVA SOUSA 695.263.463-00 314 QUADRA 03 LT 05 10/09/2021 a 10/02/2022

A empresa CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.907.486/0001-53, vem, por meio do presente e na melhor forma de 
direito, NOTIFICAR:

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato de compromisso de com-
pra e venda firmado junto à notificante, relativo ao imóvel acima citados situados no Cidade Jardim, Imperatriz – MA, devendo, os notificados, efetuar, 
no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto devidamente acrescidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, 
ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, 
situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notifi-
cante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados 
(após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, através de sua Pregoeira, 
instituída pela Portaria Nº 044 de 27 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 30 
de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que a sessão de 
abertura do Pregão Presencial nº 001/2022 – STC/MA, Processo Administrativo nº 205249/2021 - STC, 
realizada às 14h30 do dia 18 de fevereiro de 2022, objetivando a contratação de empresa especializada 
em serviços de transporte de mudança em caminhão tipo “baú” especialmente equipado para este fim, 
incluída a prestação de serviços de: desmontagem e montagem; carga e descarga; transporte; e 
arrumação no destino dos bens pertencentes à Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC, 
com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais adequados para embalagem e demais 
materiais necessários para a execução dos serviços, conforme condições e especificações contidas no 
termo de referência, resultou DESERTA.

São Luís (MA), 21 de fevereiro de 2022
LUCIA AURELIA RIBEIRO NETA

Pregoeira STC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal 
n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar no dia 08 de março de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas, de interesse desta 
Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-
1112.

Lima Campos (MA), 17 de fevereiro de 2022.
JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto n° 008, de 01 de janeiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal 
n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
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