
São Luís, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

GERAL 6

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 SRP 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE de APOIO, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: FUTURA E EVENTUAL contratação 
de empresa para prestação de serviços de controle de pragas urbanas DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MU-
NICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente 
pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Rece-
bimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 07 de março de 2022 através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à disposição para consulta gratuita no setor 
de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITA-
NET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada 
do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-
8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON 
DE CARVALHO. Pregoeiro.

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

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 003/2022 - SRP – PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 007.18.01/2022- 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 Pregoeiro Municipal, torna 
público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍ-
CULOS E EQUIPAMENTOS, PRÓPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
RIACHÃO/MA, conforme Edital e Anexos. Com data prevista para ser realizada no dia 07 de março de 
2022, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), fica adiada para às  09h00min (nove horas) do dia 11 
de março de 2022 no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados po-
derão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Na-
cional 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 NINA RODRIGUES/MA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022

O Município de Nina Rodrigues/MA, torna público aos interessados A CHAMADA PÚBLICA nº 
01/2022 para a Contratação de Pessoa Física Ou Entidade Jurídica Especializada para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar. O recebimento da documentação de habilitação e do 
projeto de venda ocorrerá no dia 11 de Março de 2022 as 09h:00, no setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Nina Rodrigues/MA. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas), também 
estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado 
ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA.

 
Nina Rodrigues/MA, 22 de Fevereiro de 2022.

João Batista Bezerra de Sousa
Presidente da CPL

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 Municipal 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 Municipal, 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 LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 012/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município 
de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro 
e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei 
n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo 
por objeto Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) na execução 
de serviços de implantação de Pavimentação de bloco em concreto intertravado na Rua Cajueiro e Rua Palmeirinha na 
sede do Municipio de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no 
site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 11 de março de 2022 às 08h00min 
(oito horas). Edital: 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 gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. 
Monção/MA, 21 de fevereiro de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

EDITAL DE PUNIÇÃO
CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão, no uso das 
suas atribuições conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo 
Decreto nº 44.045/58, consoante decisão prolatada nos autos do Processo 
Ético Profissional nº 12.523-480/2015, do Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo – CREMSP vem tornar pública a penalidade de 
CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea 
“c” do artigo 22 da mencionada Lei, por infração ao artigo 9º do Código 
de Ética Médica da Resolução CFM nº 1.931/09, cujos fatos também estão 
previstos no artigo 9º do Código de Ética Médica da Resolução CFM 
nº 2.217/2018, ao médico, DR. NIBER JUCÁ MARQUES JÚNIOR, 
inscrito no CREMESP nº 143.249 e no CRM/MA nº 7694.

São Luís – MA, 24 de fevereiro de 2022.
Abdon José Murad Neto

Presidente CRM/MA

 
 

AVISO DE ELEIÇÕES
O Presidente da Diretoria Provisória do CIMAR avisa a todos 
os seus ASSOCIADOS, que será realizada a eleição no dia 5 de 
abril de 2022, no período de 8h às 16h, na sede desta Entidade, 
situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Casa da Indús-
tria “Albano Franco”, térreo, retorno da Cohama, nesta Capital, 
para composição de sua Diretoria e Conselho Fiscal, devendo o 
registro de chapas ser feito na secretaria do Centro das Indús-
trias do Maranhão - CIMAR, na sede da entidade, no período de 
15 (quinze) dias corridos, a contar da data da publicação deste 
aviso. O Edital de convocação, com todas as demais informa-
ções a respeito da eleição, incluindo a composição da Comissão 
Eleitoral, será afixado na sede do CIMAR no endereço acima, e 
remetido aos ASSOCIADOS filiados.

São Luís, 23 de fevereiro de 2022

Luiz Fernando Coimbra Renner
Presidente da Diretoria Provisória

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Curador, em cumprimento ao 
previsto no artigo 22, § 2º do seu Estatuto, convoca o Con-
selho Curador para a 69ª Reunião Ordinária, a realizar-se 
no dia 24 de fevereiro de 2022 às 10:00 horas, por meio de 
vídeo conferência.

São Luís, 22 de fevereiro de 2022

Regina Celi Miranda Reis Luna        
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 SRP 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE 
de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO  POR ITEM. OBJETO: 
FUTURA E EVENTUAL Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza de uso exclusivo em 
dependências de Unidades ligadas à secretaria de Saúde do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LE-
GAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações 
posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Pro-
posta e Habilitação: às 15h do dia 07 de março de 2022 através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 
08h às 12h e no site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITANET. Os 
interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada 
do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclare-
cimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo 
telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. 
ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio 
do Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 006/2022, torna público 
que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 14 de MARÇO de 2022, na plataforma Compras 
Públicas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto 
a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de locação de 
veículos de grande porte e Máquinas pesadas atender as necessidades da Secretária 
Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 
10.024/19, Decreto Municipal nº 022/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 
2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, 
no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Anajatuba - MA, em 22 de FEVEREIRO de 2022. LEONARDO MENDES 
ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 006/2022.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender a 
demanda do Centro de Reabilitação - CER - Olho D’água.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
NOVA DATA DA DISPUTA: 23/03/2022.
Motivo: Indisponibilidade de publicação no Diário Oficial da União.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
ID: 917641
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, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 18 de Fevereiro de 2022
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 012/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116.570/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Clínica Médica 
para atender a demanda do Hospital Regional de Timbiras.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
NOVA DATA DA DISPUTA: 22/03/2022.
Motivo: Indisponibilidade de publicação no Diário Oficial da União.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
ID: 921380.
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, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 18 de fevereiro de 2022
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 032/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92.374/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Medicamentos ANTIBIÓTICOS e 
ANTIFÚNGICOS, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: dia 14/03/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.
ID [nº 923089].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (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, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 18 de fevereiro de 2022
Dayanne Estrela da Costa Leite
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 047/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224.072/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 
incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os 
insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 
de Santa Luzia do Paruá.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 22/03/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.
ID nº [893047].
Motivo: Alterações realizadas na Errata 001.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (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, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 18 de fevereiro de 2022
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 284/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120.940/2021 - EMSERH

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 23 de 
fevereiro de 2022, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 
na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. Eleição de Membros Representante do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme disposto no 
art. 57 do Estatuto Social da CAEMA;
2. Eleição de Membros Representante do Comitê de Elegibilidade, conforme disposto no art. 63 do 
Estatuto Social da CAEMA;
3. Processo 1763/2021: Deliberar sobre o Ofício nº026-GAB Prefeitura de Santa Helena – solicita 
cessão da área onde funcionava o escritório local da CAEMA;
4. Processo 3612/2021: Deliberar sobre a Proposta para a Criação da Coordenadoria de 
Geoprocessamento e Análises Espaciais;
5. Processo 5172/2021: Deliberar sobre a Política de Gestão Documental;
6. Apresentação de Relatório das Deliberações do Conselho de Administração – 2021;
7. O que mais ocorrer.

São Luís, 8 de fevereiro de 2022
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E REABERTURA DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 

de Lima Campos/MA, torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, contra a 
decisão prolatada por esta Comissão, que inabilitou a empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 19.541.608/0001-51, na licitação na modalidade Tomada de Preços, 
n° 007/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de Implantação 
de Pavimentação Asfáltica, no Município de Lima Campos-MA, conforme Convênio CV nº. 
8.304.00/2020 (SICONV nº 905885), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, de interesse 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito. Da análise do recurso à vista das 
normas estabelecidas no ato convocatório, na Lei Federal nº. 8.666/93, como também no Parecer 
Técnico e Parecer Jurídico, a Comissão Permanente de Licitação DECIDE pelo DEFERIMENTO do 
recurso apresentado pela empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, reformulando a decisão da 
Comissão Permanente de Licitação que inabilitou a referida empresa, passando a ser considerada 
como HABILITADA a empresa IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, e mantendo habilitadas as 
empresas A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO; e CONSTRUSERVICE – EMPREENDIMENTOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA. A Comissão Permanente de Licitação decidiu pelo encaminhamento 
do presente processo à autoridade superior competente, a Prefeita Municipal, para sua análise, 
consideração e julgamento final do Recurso Administrativo em pauta. Informamos que a Autoridade 
Superior ratificou a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, conhecendo do 
recurso interposto e DANDO-LHE PROVIMENTO. Informamos, ainda, que os autos do processo 
licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações na sede da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA. 

Dessa forma, a sessão pública para abertura dos envelopes contendo as 
“Propostas de Preços” será realizada no dia 07 (sete) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois) 
às 09:00hs. (nove horas) no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA, 
localizada na Av. JK, s/nº, Centro, Lima Campos/MA. As informações e esclarecimentos necessários 
serão prestados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das 08:00hs. 
(oito horas) às 12:00hs. (doze horas), através do e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br e/ou pelo 
telefone (99) 3646-1112. 

Lima Campos – MA, 21 de fevereiro de 2022.
Valmí Silva Júnior  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Carolina, juntamente com a Comissão Permanente de Li-
citação, designado pela Portaria nº 13, de 01 de janeiro de 2021, torna público que a Tomada de Preços nº 
001/2022-CPL/PMC, na forma execução indireta, tipo Empreitada por preço Global, tem como objeto a con-
tratação de empresa especializada para Implantação de calçamento em bloquete no Munícipio de Carolina, 
conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 11.03.2022, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/
MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da 
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regula-
mentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário 
das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura, site www.carolina.ma.gov.br, SA-
COP, DOE e Jornal Imparcial. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 21 de fevereiro 
de 2022. Amilton Ferreira Guimarães – Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde, torna 
público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente à Lei n° 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando even-
tual e futura e parcelada aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal 
de Poção de Pedras/MA. ABERTURA: 10 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 Rua Alto 
Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, Telefone: (99) 98534-1094 
ou no endereço. No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e por e-mail: pmppmacpl@
outlook.com  ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br  Poção de Pedras (MA), 21 de fevereiro de 2022. 
Iolete Soares de Arruda. Secretária.

D4Sign 525653d3-e49c-46b6-91de-2d2fc794dc30 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022(P.A Nº 007/2022)

A Presidente da CPL torna público o adiamento da Licitação referente ao processo 
administrativo nº 007/2022, Tomada de preços nº 001/2022, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJE-
TO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS RURAIS NO 
MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO 
CONVÊNIO 915167/2021 (PLATAFORMA + BRASIL), que seria realizado na data 
de 28/02/2022, 15h00. Fica adiada para o dia 07/03/2022, 14h30min., devido ao 
ponto facultativo conforme decreto municipal 48, de 10/02/2022. Maiores informações 
no e-mail: cpllagodapedra@gmail.com ou na sala da CPL, situado na Rua Mendes 
Fonseca, 222, centro, Lago da Pedra, prédio da Prefeitura.

Lago da Pedra/MA 22 de fevereiro de 2022.
SABRINA SANTOS DE ARAUJO

Presidente da CPL

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 11 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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.698/2021

OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar para atender às exigências do “Programa Saúde 
com Agente”, destinado a formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate a Endemias.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 22/02/2022 às 09h00min, a presente 
licitação fica ADIADA para o dia 07/03/2022, às 14h00min, horário de Brasília, por razões de ordem 
Administrativa. 
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), 21 de fevereiro de 2022.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos, 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 
Poção de Pedras (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 Rua 
Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, Telefone: (99) 98534-
1094 ou no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail pmppmacpl@outlook.com 
ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 21 de fevereiro de 2022. José Vanckles 
Alves Rodrigues. Secretário Mun. Administração

oimparcial.com.br GERAL Thayane Maramaldo
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Estudos técnicos tem o objetivo de melhorar a integração da agricultura familiar local
na economia do turismo sustentável nas regiões da Rota das Emoções

O
Go ver no do Ma ra nhão e a 
Em bai xa da da Fran ça no 
Bra sil, jun ta men te com o 
Con sór cio Nor des te, es tá re- 

a li zan do até o dia 24, nos mu ni cí pi os 
de Arai o ses e Bar rei ri nhas – que com- 
põem a Ro ta das Emo ções – uma mis- 
são de es tu dos téc ni cos com o ob je ti- 
vo de me lho rar a in te gra ção da agri- 
cul tu ra fa mi li ar lo cal na eco no mia do 
tu ris mo sus ten tá vel.

Des de a úl ti ma ter ça-fei ra (15), a 
co mi ti va vem re a li zan do vi si tas nos 
es ta dos do Ce a rá e Pi auí, e fi na li za 
seus tra ba lhos em São Luís com uma 
agen da de ava li a ção ins ti tu ci o nal e 
pla ne ja men to, no au di tó rio da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (SAF).

Es ta pri mei ra mis são pre vê vi si tas 
em mais de dez as so ci a ções co mu ni- 
tá ri as pre sen tes na Ro ta das Emo ções, 
pa ra co nhe cer e re a li zar um di ag nós- 
ti co de seus di fe ren tes pro ces sos pro- 
du ti vos e for mas de go ver nan ça, pas- 
san do tam bém por lu ga res de gran de 
flu xo tu rís ti co, on de os pro du tos lo- 
cais são co mer ci a li za dos.

Em Arai o ses, a co mi ti va fa rá uma 
vi si ta na co mu ni da de do Tor to, com a 
fi na li da de de di a lo gar e co nhe cer a 
ca deia ex tra ti vis ta do ca ran gue jo-uçá. 
O se cre tá rio de Es ta do da Agri cul tu ra 
Fa mi li ar (SAF), Ro dri go La go, acom- 
pa nha rá a co mi ti va no mu ni cí pio.

Já em Bar rei ri nhas, a ação se rá re a- 
li za da na co mu ni da de Bra ço, no in- 
tui to de co nhe cer a fa ri nha de man di- 
o ca e Ti qui ra, in cluin do tam bém a co- 
mu ni da de Mas san ga no II, pa ra co- 
nhe cer os pro du tos do ca ju, co mo a 
cas ta nha as sa da ar te sa nal.

A Ro ta das Emo ções, co nhe ci da pe- 
las be le zas na tu rais dos Len çóis Ma- 
ra nhen ses, Va le do Par naí ba e de Je ri-

Pro je to

MISSÃO PREVÊ VISITAS EM DEZ ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DA ROTA DAS EMOÇÕES

co a co a ra, pos sui tam bém uma ri ca 
agri cul tu ra tra di ci o nal. A ini ci a ti va 
tem o in tui to de pro por um pla no de 
ação pa ra va lo ri zar a pro du ção agrí- 
co la fa mi li ar lo cal, que in clui a ca juí- 
na, a fa ri nha de man di o ca, o mel e a 
pes ca ar te sa nal, en tre di ver sas ou tras 
ati vi da des. Após a pro pos ta do pla no, 
uma se gun da mis são, de mai or es ca la, 
se rá or ga ni za da no iní cio do se gun do 
se mes tre de 2022 pa ra acom pa nhar a 
sua im ple men ta ção.

O pro je to é fi nan ci a do pe los es ta- 
dos do Pi auí, Ce a rá e Ma ra nhão e pe lo 
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da Ali- 
men ta ção fran cês. É um des do bra- 
men to da car ta de in ten ções fo ca da 
no de sen vol vi men to sus ten tá vel, as- 
si na da em 2019 en tre a Fran ça e o 
Con sór cio Nor des te, gru po que reú ne 
os no ve es ta dos da re gião.

O pú bli co-al vo do pro je to con sis te 
em fa mí li as ru rais cu ja ati vi da de ba- 
seia-se na agri cul tu ra fa mi li ar, no ex- 
tra ti vis mo, na pes ca ar te sa nal, com 
fo co pri o ri tá rio nas mu lhe res e jo- 
vens. Den tro des te pú bli co, des ta- 
cam-se po vos e co mu ni da des tra di ci- 
o nais, que re ce be rão uma aten ção es- 
pe cí fi ca e em re la ção aos quais se rá 
apli ca da uma abor da gem di fe ren ci a- 
da pa ra o de sen vol vi men to das ati vi- 
da des do pro je to.

Vale pede prorrogação para descaracterização de barragens
A Va le in for ma que es tá pro to co- 

lan do os pe di dos de pror ro ga ção dos
pra zos pa ra a eli mi na ção das 23 es tru- 
tu ras al te a das a mon tan te que ain da
pas sa rão pe lo pro ces so de des ca rac- 
te ri za ção em Mi nas Ge rais jun to aos
ór gãos re gu la do res.

A so li ci ta ção é fei ta em

ra zão da in vi a bi li da de

téc ni ca pa ra o

cum pri men to dos

pra zos de vi do

prin ci pal men te às ações

ne ces sá ri as pa ra

au men tar a se gu ran ça

di an te da com ple xi da de

das obras, que

re pre sen tam au men to

de ris cos pa ra as

es tru tu ras.

A Va le re for ça seu com pro mis so
com a eli mi na ção de to das as su as es- 
tru tu ras a mon tan te no Bra sil, um dos
pi la res do tra ba lho da em pre sa pa ra a
ga ran tia de não re pe ti ção de rom pi- 
men tos co mo o de Bru ma di nho, no
me nor pra zo pos sí vel, ten do co mo
pri o ri da de, sem pre, a se gu ran ça das
pes so as e do meio am bi en te.

Os pe di dos de pror ro ga ção dos
pra zos pa ra ca da es tru tu ra es tão sen- 
do pro to co la dos na Fun da ção Es ta- 
du al de Meio Am bi en te (Fe am) e tam- 

bém for ma li za dos na Agên cia Na ci o- 
nal de Mi ne ra ção (ANM).

Im por tan te es cla re cer que ca da es- 
tru tu ra tem ca rac te rís ti cas pró pri as,
com so lu ções de en ge nha ria úni cas e
iné di tas no se tor, sen do que to das as
ações têm co mo pre mis sa a se gu ran- 
ça e são acom pa nha das pe los ór gãos
re gu la do res e pe las au di to ri as téc ni- 
cas que as ses so ram o Mi nis té rio Pú- 
bli co.

Des de 2019, se te es tru tu ras a mon- 
tan te – qua tro em Mi nas Ge rais e três
no Pa rá – fo ram eli mi na das, das 30
ma pe a das, pra ti ca men te 25% do Pro- 
gra ma de Des ca rac te ri za ção da em- 
pre sa. Pa ra es te ano, es tá pre vis ta a
con clu são das obras e rein te gra ção ao
meio am bi en te de mais cin co es tru tu- 
ras. Com is so, a Va le pre vê en cer rar
2022 com 40% das su as es tru tu ras
des te ti po eli mi na das. Is so sig ni fi ca
que 12 de 30 bar ra gens ma pe a das já
es ta rão des ca rac te ri za das.

As es tru tu ras que te rão as obras
con cluí das nes te ano são: os di ques 3
e 4 da bar ra gem Pon tal e bar ra gem
Ipo e ma, em Ita bi ra (MG), a Bar ra gem
Bai xo João Pe rei ra, em Con go nhas
(MG), e o Di que Au xi li ar da Bar ra gem
5, em No va Li ma (MG).

A atu a li za ção mais

re cen te do Pro gra ma de

Des ca rac te ri za ção

in di ca que 90% das

bar ra gens des te ti po

se rão eli mi na das até

2029 e 100% até 2035.

As es tru tu ras com mai or pra zo são

aque las de mai or ris co, mais com ple- 
xas e que en vol vem um vo lu me de re- 
jei tos mai or.

Ao mes mo tem po e ali nha da às me- 
lho res prá ti cas in ter na ci o nais pa ra
ges tão de bar ra gens, a em pre sa tem
in ten si fi ca do as ações pre ven ti vas,
cor re ti vas e de mo ni to ra men to nas
su as es tru tu ras avan çan do ru mo ao
ob je ti vo de ter to das su as bar ra gens
em con di ções sa tis fa tó ri as de se gu- 
ran ça até 2025. Es sas ações tam bém
re du zem os ris cos nas es tru tu ras a
mon tan te que se rão eli mi na das até
que as eta pas pre pa ra tó ri as e de en ge- 
nha ria pa ra a des ca rac te ri za ção se- 
jam con cluí das.

A eli mi na ção das bar ra gens a mon- 
tan te faz par te do pro ces so de trans- 
for ma ção cul tu ral que a em pre sa vem
pas san do des de o rom pi men to da
bar ra gem B1, em Bru ma di nho.

Es sa trans for ma ção tam bém in clui
a re vi são de pro ces sos e prá ti cas de
ges tão de bar ra gens e re jei tos com
des ta que pa ra a ado ção do Pa drão
Glo bal da In dús tria pa ra a Ges tão de
Re jei tos (GISTM, em in glês), que es ta- 
be le ce re qui si tos pa ra a ges tão se gu ra
de es tru tu ras de dis po si ção de re jei tos
e tem o ob je ti vo de evi tar qual quer
da no às pes so as e ao meio am bi en te.

A Va le, co mo mem bro do Con se lho
In ter na ci o nal de Mi ne ra ção e Me tais
(ICMM, em in glês), as su miu o com- 
pro mis so pú bli co de es tar 100% em
con for mi da de com os 77 re qui si tos do
GISTM em to das as su as es tru tu ras de
dis po si ção de re jei tos até 2025.

Ge ra ção de ren da e de sen vol vi men to so ci o e conô mi co

Be ne fi ci a men to de aço

Po lo Me tal Me câ ni co se rá
ins ta la do em Açai lân dia,
ge ran do 8 mil em pre gos
di re tos e in di re tos

A ci da de de Açai lân dia, na Re gião To can ti na, re ce be rá
nos pró xi mos 10 anos, in ves ti men tos pri va dos da or- 
dem de R$ 1,7 bi lhão com a im plan ta ção de um Po lo
Me tal Me câ ni co na ci da de. A no vi da de foi anun ci a da na 
pe la pre si den te do Con se lho de Ad mi nis tra ção da Aço
Ver de do Bra sil (AVB), Síl via Nas ci men to, du ran te reu- 
nião com o go ver na dor Flá vio Di no no Pa lá cio dos
Leões, em São Luís.

Em pre sa já atu an te em Açai lân dia,

Gra jaú, Bar ra do Cor da, Ur ba no

San tos, Cha pa di nhas e ou tros

mu ni cí pi os ma ra nhen ses, a AVB é a

pri mei ra usi na do seg men to de

si de rur gia car bo no neu tro do

mun do e tem a sus ten ta bi li da de

co mo a prin ci pal fi lo so fia de

pro du ção.

De acor do com Síl via Nas ci men to, a pre vi são é de que
o Po lo Me tal Me câ ni co da AVB irá ge rar 2 mil em pre gos
di re tos e 6 mil em pre gos in di re tos na ci da de de Açai lân- 
dia.

“A AVB é uma em pre sa que acre di ta no Ma ra nhão e
que vai in ves tir nos pró xi mos 10 anos em tor no de R$ 1,7
bi lhão, au men tan do a ge ra ção de em pre gos, cri an do
um Po lo Me tal Me câ ni co na re gião de Açai lân dia, que
de ve ge rar em tor no de 2 mil em pre gos di re tos e 6 mil in- 
di re tos, tra zen do de sen vol vi men to, no vas tec no lo gi as,
mui tas opor tu ni da des de em pre go e ri que za pa ra a re- 
gião e pa ra o Ma ra nhão”, su bli nha a re pre sen tan te da
AVB.

O Po lo Me tal Me câ ni co da AVB con sis te na im plan ta- 
ção de um con do mí nio in dus tri al com 40 lo tes de 19 mil
a 37 mil m2 on de to das as em pre sas en vol vi das atu a rão
em ati vi da des re la ci o na das ao be ne fi ci a men to do aço.

Ao lon go do ano de 2022, du as em pre sas já es ta rão se
ins ta lan do no Po lo e ini ci an do su as ope ra ções in dus tri- 
ais com a pro du ção de ara mes pa ra a li nha agro pe cuá ria
e ara mes pa ra li nha de pre gos. Ou tras em pre sas já es tão
em fa se fi nal de ne go ci a ção vi san do im plan ta ção dos
seus par ques in dus tri ais ao lon go do ano de 2023.

Se gun do a pre si den te do Con se lho de Ad mi nis tra ção
da AVB, a im plan ta ção de ve agre gar va lor a ca deia de
pro du ção e pro mo ver o de sen vol vi men to so ci o e conô- 
mi co em Açai lân dia e re gião.

Os in ves ti men tos fo ram ini ci a dos em ja nei ro des te
ano e vão até o fi nal de 2032, mas os pi cos de in ves ti- 
men tos se rão re gis tra dos nos anos de 2022, 2023 e 2024,
com a apli ca ção de R$ 604 mi lhões no con do mí nio in- 
dus tri al.

Síl via Nas ci men to con ta que o ob je ti vo da reu nião
com Flá vio Di no foi, além de apre sen tar os no vos pro je- 
tos da em pre sa pa ra o Ma ra nhão, foi agra de cer o apoio
que o go ver na dor tem da do ao se tor in dus tri al ao lon go
dos úl ti mos se te anos.

“Vi e mos agra de cer o go ver na dor por to do o apoio
que ele tem nos da do nes ses anos de man da to, mos trar
pa ra ele to do o in ves ti men to que vai ser fei to ago ra no
Ma ra nhão en tre 2022 e 2032. Vi e mos mos trar pa ra ele,
com mui to or gu lho, tu do que foi cons truí do com o
apoio de le nes ses úl ti mos se te anos; agra de cer por to da
a in fra es tru tu ra e o que to da a equi pe de le tem fei to por
nós”, dis se Síl via Nas ci men to.

Em ati vi da de des de 2018 na Re gião To can ti na, a usi na
da AVB atu al men te tem ca pa ci da de pa ra 550 mil to ne la- 
das por ano de fio má qui na, ta ru go de aço, ver ga lhão
CA-50 AVB, ara me eco gram po e ver ga lhão CA-60 AVB.

O Po lo Me tal Me câ ni co de Açai lân dia con ta rá com as
se guin tes ati vi da des de be ne fi ci a men to de aço: li nha de
pré-mol da dos de con cre to ar ma do; li nha da cons tru ção
ci vil: te las, tre li ças, ara me re co zi do; li nha pa ra in dús tria:
ara me pa ra sol da, ara me gal va ni za do, ara me far pa do e
pre gos; li nha agro pe cuá ria: ara mes ova la do pa ra cer ca,
mo las pa ra col chão, ara me pa ra en far da men to ce lu lo se
e li nha de fi xa do res me tá li cos.

São Luís, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 18 de fevereiro 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
11/03/2022 9h30 Nº 17871/2021 Pregão Eletrônico nº 004/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática destinados ao Núcleo de Tecnologias para 
Educação-UEMANET-Convênio nº 904067/2020-UEMA/CAPES.

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 PERITORÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, tor-
na público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que realizará às 10h00min (dez horas) do dia 11 de março de 2022, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, 
tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kits de 
cestas básicas, de interesse da administração pública do município de PERITORÓ- 
MA. A presente licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITORO 
– https://licitaperitoro.com.br/ .  O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado 
mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, locali-
zada na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta 
no site www.peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ 
demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com . Peritoró/
MA, 22 de fevereiro de 2022. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, tor-PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará 
às 14h00min (quatorze horas) do dia 11 de março de 2022, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 003/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo por objeto 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública na 
zona urbana e rural com substituição de materiais elétricos, de interesse do município de 
Peritoró /MA. A presente licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITO-
RO – https://licitaperitoro.com.br/ .  O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de 
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante 
entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua da 
Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no site www.peritoro.
ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 22 de fevereiro de 2022. 
JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – CELICC/PMSJR. PROC. 
Nº 1193/2021/SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através de seu 
Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 10h:00min (horário de Brasília) do 
dia 11 de março de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o Aquisição de 
60.000 (sessenta mil) cestas básicas, com produtos de 1ª necessidade para serem doados a 
famílias em situação de vulnerabilidade social, público-alvo da política de Assistência Social, 
cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), visando atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda de São José de Ribamar, na 
forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Municipal nº 046, 
de 11 de maio de 2017; Decreto Municipal nº 207, de 16 de outubro de 2006 e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as 
empresas que preencherem os requisitos do Edital. 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 13:30h, telefone (98) 3224-0769 
e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.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 site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de 
Ribamar (MA), 22 de fevereiro de 2022. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. O Município de Lago da Pedra (MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados que realizará Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor 
preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGI-
COS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE LAGO DA PEDRA/MA. Data e horário do início da disputa: 14 de março de 2022, às 14:00h (quatorze 
horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados 
que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do 
edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.
ma.gov.br/acessoainformacao.php), e SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul). Maiores 
informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Muni-
cípio de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser 
solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 22 de fevereiro de 2022. Felipe Pereira 
Bacelar – Pregoeiro.  
      

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS 
PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo 
de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se 
às 09:00h do dia 11 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente 
no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está 
disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado 
e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no 
Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 
22 de fevereiro de 2022. Edson da Silva Santos –Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 - REPETIÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 - REPETIÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 – SRP - REPETIÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. - REPETIÇÃO
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
(PRONTAS) E LANCHES PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em 
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições 
do Edital à realizar-se às 09:00h do dia 14 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será 
realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema 
SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos 
avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
98464-4897. Sambaíba (MA), 22 de fevereiro de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022. - REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – SRP - REPETIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022. - REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – SRP - REPETIÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP - REPETIÇÃO
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade 
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições 
do Edital à realizar-se às 14:00h do dia 14 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será 
realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema 
SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos 
avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
98464-4897. Sambaíba (MA), 22 de fevereiro de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022. - REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – SRP - REPETIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022. - REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – SRP - REPETIÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. - REPETIÇÃO
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com 
o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares 
nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-
se às 08h:45min do dia 15 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na 
Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. 
O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá 
ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão 
disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. 
Sambaíba (MA), 22 de fevereiro de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 – SRP.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 
PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de 
Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, 
alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 
do dia 15 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na Sala de Licitações da 
CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível 
para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido 
através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal 
da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 22 de 
março de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 – SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 – SRP 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL 
PARA RECÉM-NASCIDOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade 
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições 
do Edital à realizar-se às 08:00h do dia 16 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será 
realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema 
SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos 
avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
98464-4897. Sambaíba (MA), 22 de março de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 – SRP 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando 
a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS 
TERRESTRES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em 
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições 
do Edital à realizar-se às 11:00h do dia 16 de março de 2022. A sessão pública de julgamento será 
realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, 
Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema 
SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos 
avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
98464-4897. Sambaíba (MA), 22 de março de 2022. Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 – SRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo 
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 16:00 do dia 16 de março 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os 
interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: 
sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do 
Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 22 de março de 2022. 
Edson da Silva Santos – Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022. 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022.

O Município de Sambaíba , através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que na sede 
da Prefeitura Municipal, realizará a Chamada Pública nº 001/2022, para AQUISIÇÃO 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, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento a Lei Nº 
11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão 
apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda conforme datas abaixo: na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação- CPL. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça José dp Egito Coelho, 
n° 200, Centro, Sambaíba/MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Sambaíba (MA), 22 de fevereiro de 2022. Edson da Silva Santos – Presidente 
da CPL.

DESCRIÇÃO DIA HORA
A apresentação das propostas de habilitação e dos projetos de 
venda 17/03/2022 09:00 as 10:30
Recebimento das amostras dos alimentos para análise e 
degustação 17/03/2022 14:30 as 15:30
Divulgação do resultado geral da chamada pública 

18/03/2022 08:30

A Oi informa que, em conformidade com seu Plano de Recuperação Judicial e 
em continuidade à implementação de seu Plano Estratégico e em complemento 
ao comunicado publicado em 26/11/2021, em jornais de todo país, a partir do dia 
22/02/2022, após a conclusão das condições precedentes, a Oi Móvel S.A. foi incorporada 
pela Oi S.A. – ambas em Recuperação Judicial (“Oi S.A”), que a sucedeu em todos os 
direitos e obrigações. Assim, os serviços de tv por assinatura (SeAC) e de banda larga via 
fi bra (SCM), passam a ser prestados e faturados pela empresa Oi S.A. A Oi reitera que essa 
mudança não acarretará impacto nas condições dos contratos vigentes, na prestação dos 
serviços e no relacionamento entre a Oi e seus clientes pessoa física e jurídica.

Comunicado oi aos clientes

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, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que a sessão anteriormente 
designada para às 14h30 do dia 25 de fevereiro de 2022, na modalidade Pregão Presencial sob o 
n° 002/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, 
instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split de diversas potências e 
marcas, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, peças e materiais necessários à 
plena execução dos serviços, para atender à Secretaria de Estado de Transparência e Controle – 
STC, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, SERÁ 
REDESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2022, ÀS 14H30, por motivo de ALTERAÇÃO DO 
EDITAL no item 7.6 (HABILITAÇÃO DOS LICITANTES – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA). Na forma da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 de 8 de agosto de 2000, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 
dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e, com 
participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP. Este edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/STC, na rua 
44 (Mexiana), Quadra 18, nº 35 – Calhau, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 14h às 
18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente ou por intermédio do site de Compras 
Governamentais do Estado do Maranhão, http://www.compras.ma.gov.br. Caso o Edital seja retirado na 
STC, o licitante deverá trazer um CD-ROM ou Pen Drive onde serão gravados o Edital e seus Anexos. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

São Luís (MA), 22 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

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - CSL/STC

Vale protocola pedido de prorrogação 
do prazo legal para descaracterização 
de barragens a montante

SEGURANÇA

A Vale informa que está protocolando os pedidos de 
prorrogação dos prazos para a eliminação das 23 estru-
turas alteadas a montante que ainda passarão pelo pro-
cesso de descaracterização em Minas Gerais junto aos 
órgãos reguladores. A solicitação, que foi iniciada nesta 
segunda-feira (21), é feita em razão da inviabilidade téc-
nica para o cumprimento dos prazos devido principal-
mente às ações necessárias para aumentar a segurança 
diante da complexidade das obras, que representam au-
mento de riscos para as estruturas. A Vale reforça seu com-
promisso com a eliminação de todas as suas estruturas 
a montante no Brasil, um dos pilares do trabalho da em-
presa para a garantia de não repetição de rompimentos 
como o de Brumadinho, no menor prazo possível, tendo 
como prioridade, sempre, a segurança das pessoas e do 
meio ambiente.

Os pedidos de prorrogação dos prazos para cada es-
trutura estão sendo protocolados na Fundação Estadu-
al de Meio Ambiente (Feam) e também formalizados na 
Agência Nacional de Mineração (ANM). Importante es-
clarecer que cada estrutura tem características próprias, 
com soluções de engenharia únicas e inéditas no setor, 
sendo que todas as ações têm como premissa a seguran-
ça e são acompanhadas pelos órgãos reguladores e pelas 
auditorias técnicas que assessoram o Ministério Público.

Desde 2019, sete estruturas a montante - quatro em 
Minas Gerais e três no Pará – foram eliminadas, das 30 
mapeadas, praticamente 25% do Programa de Desca-
racterização da empresa. Para este ano, está prevista a 
conclusão das obras e reintegração ao meio ambiente 
de mais cinco estruturas. Com isso, a Vale prevê encerrar 
2022 com 40% das suas estruturas deste tipo eliminadas. 
Isso significa que 12 de 30 barragens mapeadas já esta-
rão descaracterizadas.

As estruturas que terão as obras concluídas neste ano 
são: os diques 3 e 4 da barragem Pontal e barragem Ipoe-
ma, em Itabira (MG), a Barragem Baixo João Pereira, em 
Congonhas (MG), e o Dique Auxiliar da Barragem 5, em 
Nova Lima (MG). A atualização mais recente do Programa 
de Descaracterização indica que 90% das barragens deste 
tipo serão eliminadas até 2029 e 100% até 2035. As estru-
turas com maior prazo são aquelas de maior risco, mais 
complexas e que envolvem um volume de rejeitos maior.

Ao mesmo tempo e alinhada às melhores práticas in-
ternacionais para gestão de barragens, a empresa tem in-
tensificado as ações preventivas, corretivas e de monito-
ramento nas suas estruturas avançando rumo ao objetivo 
de ter todas suas barragens em condições satisfatórias 
de segurança até 2025. Essas ações também reduzem os 
riscos nas estruturas a montante que serão eliminadas 
até que as etapas preparatórias e de engenharia para a 
descaracterização sejam concluídas.

A eliminação das barragens a montante faz parte do 
processo de transformação cultural que a empresa vem 
passando desde o rompimento da barragem B1, em Bru-
madinho. Essa transformação também inclui a revisão 
de processos e práticas de gestão de barragens e rejeitos 
com destaque para a adoção do Padrão Global da Indús-
tria para a Gestão de Rejeitos (GISTM, em inglês), que 
estabelece requisitos para a gestão segura de estruturas 
de disposição de rejeitos e tem o objetivo de evitar qual-
quer dano às pessoas e ao meio ambiente.
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