
São Luís, quinta-feira, 10 de março de 2022

GERAL 5
EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8 | Código CVM nº 02001-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022. EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), 
vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos 
arts. 3º e 5º da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 
622/2020 (“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia Geral Extraordinária (“Assem-
bleia”), a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às 11:00 horas, na sede da Compa-
nhia, no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 
100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070900, de maneira 
exclusivamente digital, conforme facultado pelo artigo 1º, §4, da ICVM 481/2009 e de 
acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir e votar a res-
peito da seguinte ordem do dia: (i) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (ii) Con-
solidação do Estatuto Social da Companhia; (iii) Autorização aos administradores da 
Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar as deliberações 
aprovadas na Assembleia. Para participação na Assembleia, o acionista deverá se ca-
dastrar, impreterivelmente até as 11:00 horas do dia 28 de março de 2022, median-
te solicitação pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações, 
inclusive documental, indicadas abaixo. Validada a sua condição pela Companhia, o 
acionista receberá nas 24 (vinte e quatro) horas que antecederem a Assembleia, o 
seu acesso de participação à reunião virtual. Não poderão participar da assembleia 
os acionistas que não se cadastrarem pelo e-mail indicado, com o correspondente 
depósito dos documentos solicitados, até as 11:00 horas do dia 28 de março de 2022. 
Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e do art. 5º da ICVM 481/2009, para partici-
par da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar até as 
11:00 horas do dia 28 de março de 2022, além da digitalização do original ou da cópia 
autenticada do documento de identidade e da cópia autenticada dos atos societários 
que comprovem a representação legal, via digitalizada dos seguintes documentos: (a) 
comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escritu-
ração das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da 
data da realização da Assembleia; (b) cópia autenticada do instrumento de outorga de 
poderes de representação; e (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, 
emitido pelo órgão competente com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da 
data da realização da Assembleia. O representante do acionista pessoa jurídica de-
verá apresentar cópia simples digitalizada dos seguintes documentos, devidamente 
registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário 
de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante 
da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista 
pessoa jurídica, com certificado digital autorizado pela Infraestrutura de Chaves Públi-
cas Brasileiras (“ICP Brasil”). No tocante aos fundos de investimento, a representação 
na Assembleia caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no 
regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do 
fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora 
ou à administradora, deverá apresentar cópia autenticada do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio de procu-
rador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 
1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no 
art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter 
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outor-
gado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, 
contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou ter sido assinada por certifica-
do digital autorizado pela ICP Brasil. Os acionistas da Companhia somente poderão 
ser representados na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da 
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da 
Lei das S.A. No caso de acionistas pessoas jurídicas o procurador deverá ser constitu-
ído em conformidade com seu contrato ou estatuto social. Ressalta-se que não haverá 
a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que será realizada 
exclusivamente de modo digital. Maiores informações a respeito dos documentos para 
participação virtual dos acionistas, bem como os documentos e informações relati-
vos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram- se à disposição dos 
acionistas na Proposta da Administração, disponibilizada na sede e no site da Com-
panhia (https://ri.equatorialenergia.com.br/), e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) 
e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Luís, 02 de março de 2022. 
Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.

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

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
023/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 31 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
para o fornecimento de peças e acessórios para motocicletas em geral, incluindo serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei 
Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessa-
dos no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de 
março de 2022. Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
033/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 31 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de pessoa jurí-
dica especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para poços 
artesianos do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à 
disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. 
Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.

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 23 de março de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) física(s) e/ou 
jurídica(s) para a locação de veículos, 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, 07 de março 2022.
Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

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, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 24 de março de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário 
de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
017/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivado a eventual contratação de Pessoa(s) 
Jurídica(s) para o fornecimento de peixes tipo tambaqui (e/ou similar), no estado de conservação congelado, 
para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Lima Campos-MA, de interesse da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, 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), 08 de março de 2022.
Jeane Gomes De Lima

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº 006, de 01 de janeiro de 2021.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3033/0222- 1° Leilão e nº 3034/0222 - 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 18/03/2022 até 
27/03/2022, no primeiro leilão, e de 01/04/2022 até 11/04/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, 
MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. EDUARDO DE 
WERK, no endereço Rua Emilio Blum, 131, torre B, sala 706, Centro, Florianópolis/SC, CEP 
88.020-010, (48) 98404-8161 / (48) 3036-1429. Atendimento no horário de segunda a sexta 
das 9h às 12h e 14h às 18h (Site: www.gestordeleiloes.com.br). (O Edital estará disponível 
também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 28/03/2022, 
às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 12/04/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço: www.gestordeleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2022 – UFMA. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 
para o preparo e fornecimento de refeições, nas instalações da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), Campus São Bernardo.
Dia: 15/03/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.gov.br/compras/pt-br.
Valor Global: R$ 228.650,00
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 04 de março de 2022
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís,  07 de março de 2022
Gabriel Manzanno Dias Marques

Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02021-880-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 22 
de março às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br para “Contratação de 
empresa especializada para aquisição de suprimentos de informática (torners) 
para  Assembleia Legislativa do Maranhão”. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, 
posteriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois 
em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo de 
armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 
14:00 horas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRES-
TAÇÃO DE CONTAS DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA. O Sindicato dos Servidores da Justiça 
do Estado do Maranhão - SINDJUS/MA, CNPJ nº11.013.026/0001-90, com sede em 
São Luis na Rua das Cajazeiras, 43, Centro, CEP: 65.015-080, neste ato representa-
do por seu Presidente George de Jesus dos Santos Ferreira,no exercício da compe-
tência prevista no inciso V, do art. 14 e com fundamento no disposto no inciso I, do 
§ 1º, do art. 6º, do Estatuto Social do SINDJUS/MA, CONVOCA todos os seus filiados 
membros da categoria profissional de servidores do Poder Judiciário do Estado do 
Maranhão, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, 
referente o exercício financeiro de 2021, a ser realizada no dia 26 de março de 
2022, às 9:30h em primeira convocação, ou não se alcançando o quórum mínimo 
estatutário às 10:00h em segunda e última convocação, em sua Sede Social e 
Recreativa, na Estrada da Raposa, Bairro Cumbique, s/n, Raposa/MA, para delibe-
ração sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de Contas  referente o 
exercício financeiro de 2021 do Sindjus/MA. São Luís, 07 de março de 2022. 
George de Jesus dos Santos Ferreira – Presidente.

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA
Presidente do SINDJUS/MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO
 AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022, REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 002/2022   REPUBLICAÇÃO. PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU – 28/01/2022, NO JOR-
NAL IMPARCIAL, 26/01/2022–– DOM , 25/01/2022.  O Município de São João Batista (MA), através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna pública a Republicação 
do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, objetivando. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. 
Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Eventual e Futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA -MA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNE-
RÁRIOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO. Data e horário do início da disputa: Dia: 
28/03/2022 às 14h:30 min (quatorze horas e trinta minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. 
Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos míni-
mos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no 
site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia e portal da transparência. 
Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista - MA, 08 de Março de 2022. 
Erllem Fernanda Carneiro Pinto
Secretária Municipal de Assistência Social.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
073/2021. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 25 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Eventual aquisição de equipamentos e materiais odontológicos para atender à 
necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, sob o Sistema de Registro de 
Preços – SRP, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar 
nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas perti-
nentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido 
site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. 
Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de pavimentação, recapeamento e calçamento de vias no município de 
Bernardo do Mearim/MA, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
ABERTURA: 30 de março de 2022 às 14:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de 
Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 12:00 horas, bem como pela internet, através do endereço eletrônico www.bernardodomearim.ma.gov.br

Bernardo do Mearim (MA), 09 de março de 2022.
ANÍZIO NETO LINO BARBOZA

SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no 
Município de Bernardo do Mearim/MA, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
ABERTURA: 01 de abril de 2022 às 08:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço.                              
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de 
Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 12:00 horas, bem como pela internet, através do endereço eletrônico www.bernardodomearim.ma.gov.br

Bernardo do Mearim (MA), 09 de março de 2022.
ANÍZIO NETO LINO BARBOZA

SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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 016/2022/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 Com-
plementar 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) no fornecimento de pneus 
e correlatos em geral, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Mon-
ção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão públi-
ca 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 23 de março de 2022 às 14h00min (catorze 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(ht-
tps://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, 08 de março de 2022. 
Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Na condição de presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar (CPAD), instituída pela PORTARIA GR nº 666-MR, de 26/11/2021, 
publicada no BS 111/2021, de 26/11/2021, prorrogada pela  PORTARIA GR nº 
50-MR, de 26/01/2022, publicada no BS 04/2022, de 26/01/2022, com o fim de 
apurar as supostas irregularidades relacionadas aos atos e fatos constantes no 
Processo nº 23115.017665/2016-36, bem como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos trabalhos, no uso de suas atribuições, e tendo 
em vista o disposto no caput do artigo 156 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, combinado com o art. 256, I, do Código de Processo Civil, INTIMO o 
Prof M.Sc. MARCELO DE CARVALHO LIMA, mat. SIAPE nº 32262942, 
para que surta os devidos efeitos legais, a partir da data de publicação do 
presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, no prazo de 
03 (três) dias, para tomar ciência do conteúdo da Ata Deliberativa XXII, de 
15/02/2022, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, 
do contraditório e do devido processo legal, e seja conhecedor da data, da hora 
e do local do seu interrogatório. 

O conteúdo da Ata Deliberativa XXII, de 15/02/2022, pode ser consultado 
entre segunda-feira e sexta-feira, das 9h00min-11h30min, na sede do 
DISPAD-UFMA, sito na Cidade Universitária Dom Delgado-Ed. Castelo Branco, 
ao lado do Auditório Central, Av. dos Portugueses, nº 1966, Campus de Bacanga, 
CEP 65080-803, São Luís/MA.

São Luís-MA, 02 de março de 2022
FABIO BITTI LEAL

Presidente
Mat. SIAPE nº 01750802

DIRETORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR/SUPERINTENDÊNCIA DE CORREIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 23115.017665/2016-36

EDITAL DE INTIMAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio do 
seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei 
nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por meio do Sistema de Registro de 
Preço, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime Fornecimento, objetivando a Formação de Registro 
de Preços para Futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Cestas Básicas 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, no dia 24 de março de 2022, 
às 09h:00min (nove horas),  no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br. O edital e seus anexos podem ser 
consultados gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/Nº, 
Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da im-
portância de R$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: 
http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 08 de março de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Pregoeiro

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos na área de UTI 
Pediátrica, para atender a demanda do Hospital Da Ilha, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: dia 04/04/2022, às 9h, horário de Brasília/DF.
ID [nº 926029].
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, eduardo.emserh@gmail.com 
ou eduardo.santos@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 7 de março de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 077/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.310/2022 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos de Formas Farmacêuticas 
Diversas para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administrada pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 22/03/2022, às 9h (horário local). Motivo: 
Não saiu a publicação no jornal nacional.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 7 de março de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 055/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.128/2022 – EMSERH

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

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
031/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 30 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando a Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos multifun-
cionais (copiadora/impressora/scanner), com material de consumo incluso (toner, revelador e cilindro), 
com assistência técnica durante o período contratual incluindo reposição de peças e mão de obra téc-
nica de interesse das diversas secretarias do município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, 
no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e 
informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda 
através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro 
da CPL/PMSL.

D4Sign e5930a1e-6a59-473c-9ea5-baeed20cd95b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2022 – UFMA. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 
em serviços de fornecimento de elementos de comunicação visual padrão UFMA, 
abrangendo todos os Campi a ela pertencentes (capital e interior do estado).
Dia: 16/03/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.gov.br/compras/pt-br.
Valor Global: R$ 3.743.466,67
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 04 de março de 2022.
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Solução de Grandes Volumes, 
para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: dia 23/03/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.
ID nº [925911].
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), 7 de março 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 076/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224.111/2022 - EMSERH

O Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, torna público 
aos interessados, o Edital de Chamada Pública nº 001/2022 - SAF, objetivando a seleção de entidades 
privadas sem fins lucrativos para a prestação de serviços à Secretaria de Agricultura Familiar do Estado 
do Maranhão relativos à implementação de tecnologias sociais de acesso à água nº 06 – Cisternas 
Escolar de 52 mil litros, de acordo com o modelo proposto na Instrução Operacional nº 
3/SEDS/SEUSP/COAP/MC, de 25 de maio de 2021, dentre aqueles modelos adequados a tal fim e 
previstos na Portaria nº 2.462, de 6 de setembro de 2018. O recebimento da documentação de inscrição 
ocorrerá no período de 11 de março de 2022 a 11 de abril de 2022, das 13h às 18h, no Setor de 
Protocolo da SAF, situada a Avenida São Luís Rei de França, Lote E1 – C, Bairro Turu, São Luís/MA, CEP 
65.075-470. O edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site 
http://www.saf.ma.gov.br.

São Luís, 7 de março de 2022
João Rodrigo Lisboa Silva

Presidente da CSL/SAF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

EDITAL Nº 001/2022 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034049/2022

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
005/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 25 de março de 2022, por meio eletrônico, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo 
menor preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada no fornecimento de cadeiras de rodas e próteses para amputação, confeccionadas 
sob medida destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, 
na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, 
aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. 
O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser reali-
zado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel 
Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREFEITURA DE SATUBINHA -MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 008/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.025/2022. A Prefeitura Municipal de Satubinha – MA, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando a Registro de Preço para possível 
e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a Fornecimento Pneus Câmaras e Protetores para  
carros em geral, necessária em apoio às atividades da Prefeitura e as  Secretaria de Adnimistração/
Infraestrutura, Edudação, Saúde e Assistência Social e agricultura do  Município de Satubinha/MA, em 
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e jul-
gado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
006/2021, de 12 de janeiro de 2021, 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 Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 24 de 
março de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.
portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Munici-
pal de Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://
satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e ob-
tidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos 
Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 04 de março de 2022. 
Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022/CPL

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 20 de 
abril de 2022, na Prefeitura Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, 
Jatobá-MA, Licitação na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço da Contraprestação, sob o 
Regime de Concessão Administrativa, para a prestação dos serviços de iluminação nas vias públicas 
no Município de Jatobá, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização 
energética, operação e manutenção, conforme disposto no Edital e seus anexos, e na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às 12:00 horas, no endereço 
acima citado, também poderá ser obtido no sítio: https://jatoba.ma.gov.br/ ou (https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul). Esclare-cimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do 
e-mail: cpljatoba@outlook.com. Jatobá-MA, 08 de março de 2022. Flaviane Dias Viana da Costa, 
Presidente-CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 21/0012 – CC

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – Departamento Regional no Maranhão comunica aos interessados a 

publicação de Edital de Credenciamento Nº 01/2022 para a seleção de artistas, grupos, agentes e coletivos artístico-

culturais com trabalhos nas áreas de artes cênicas, literatura e música, tais como: performances artísticas; 

contações/narrações de histórias; espetáculos de teatro, dança e circo, para atuarem nos projetos do Programa Cultura 

do Sesc Maranhão, estando previsto o recebimento de documentação em formato virtual através do e-mail 

cultura@ma.sesc.com.br no período de 09 a 27 de março de 2022. Mais informações pelos telefones (98) 3216 3860 e 

3216 3853. O credenciamento e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site 

www.sescma.com.br/editais

 

São Luís - MA, 09 de março de 2022  

Rutineia Amaral Monteiro

 Diretora Regional

SINDICATO DOS ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES
EM ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO – SETEMEMA

Rua Engenheiro Couto Fernandes, 84 - Centro - CEP: 65010-100 - São Luís-MA
E-mail: setemema.estiva@gmail.com / CNPJ: 06.039.846/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores de Estiva de Minério do Maranhão vem através 
do seu presidente, convocar todos os associados desta entidade de classe em pleno gozo de seus 
direitos sociais e estatutários, para uma Assembleia Extraordinária que será realizada na sede 
do Sindicato dos Estivadores no dia 15 de março de 2022, (terça-feira) com 1° convocação às 8h 
com o maior número de associados e 2° e última convocação ás 8h30 com qualquer número de 
associados presentes para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 

1. ACT ENEVA         3. Assuntos Diversos
2. Regras de Escalação

São Luís 9 de março de 2022.
                                               

Jouberth Costa Mendes
Presidente SETEMEMA

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
032/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 28 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de materiais gráficos em geral para algumas secretarias do município de Santa Luzia/MA, 
na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, 
aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. 
O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser reali-
zado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel 
Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
022/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 28 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual aquisição de veículos tipo 
ambulância visando suprir as necessidades da secretaria de saúde do município de Santa Luzia/MA, na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, apli-
cando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O 
Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado 
o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel 
Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
131/2021. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 29 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de empresa 
para manutenção preventiva, e corretiva, com reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fa-
bricante) para instalações de condicionado de ar, tipo split, para atender as necessidades das secretarias 
municipais de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos 
interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/
MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
013/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 30 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços, visando futura e eventual fornecimento de pneus, 
câmaras de ar e protetores para os veículos automotivos das diversas secretarias do município de Santa 
Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinen-
tes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido 
site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. 
Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.
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A operação que tem como alvos dois empresários, que estariam envolvidos com o
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Empresários presos por
venda ilegal de armas

D
ois em pre sá ri os en vol vi dos 
com a prá ti ca de cri mes de 
co mér cio ile gal de ar ma de 
fo go, la va gem de di nhei ro e 

or ga ni za ção cri mi no sa fo ram pre sos, 
on tem, quar ta-fei ra (9), em Im pe ra- 
triz, du ran te a Ope ra ção 17, re a li za da 
pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de 
In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic), sob a 
co or de na ção do De par ta men to de 
Com ba te ao Cri me Or ga ni za do (DC- 
CO), com apoio ope ra ci o nal do Gru po 
de Atu a ção Es pe ci al no Com ba te às 
Or ga ni za ções Cri mi no sas do Mi nis té- 
rio Pú bli co do Ma ra nhão em Im pe ra- 
triz (Ga e co/Im pe ra triz) e do 1º De par- 
ta men to de Com ba te a Cor rup ção 
(Dec cor Im pe ra triz).

Du ran te a ope ra ção, tam bém foi 
apre en di do um veí cu lo Toyota SW4 e 
um fu zil 556 com car re ga dor e mu ni-

POLICIAIS DA SEIC E GAECO CUMPRIRAM CERCA DE 20 MANDADOS EM IMPERATRIZ

ção. A ar ma de gros so ca li bre é uti li za- 
da em guer ras e pe lo trá fi co de dro gas. 
Tam bém fo ram apre en di dos uma pis- 
to la 9mm, três es pin gar das .12 de re- 
pe ti ção, além de mui ta mu ni ção.

As in ves ti ga ções co me ça ram após 
de nún ci as anô ni mas dan do con ta da 
ele va da quan ti da de de mu ni ções re- 
ven di das por em pre sas de pro pri e da- 
de dos in ves ti ga dos, além de cons tan- 
tes mu dan ças de su as de no mi na ções 
(no me fan ta sia) e seus res pec ti vos en- 
de re ços, as sim co mo trans por tes des- 
ses pro du tos de for ma ile gal pa ra ou- 
tros es ta dos, uti li zan do pes so as co mo 
“la ran jas”, en tre ou tros cri mes cons- 
ta ta dos ao lon go das in ves ti ga ções.

Du ran te a ope ra ção, fo ram cum pri- 
dos 20 man da dos de bus ca e apre en- 
são, to dos em en de re ços vin cu la dos 
aos in ves ti ga dos, pa ra co le tar ele- 
men tos pro ba tó ri os.

A de ci são ju di ci al, de fe ri da pe la 1ª 
Va ra Cri mi nal de Or ga ni za ção Cri mi- 
no sa da Co mar ca de São Luís, além 
das me di das cau te la res pes so ais e 

pro ba tó ri as, tam bém au to ri zou a ex-
tra ção de da dos de to dos os apa re lhos 
ele trô ni cos apre en di dos, bem co mo o 
com par ti lha men to das pro vas pro du- 
zi das com o Exér ci to Bra si lei ro, MP-
MA e Se faz.

O que são as pro gres sões

SÃO LUÍS

Mais de 700 professores
recebem progressão

PREFEITO EDUARDO BRAIDE ASSINOU AS PROGRESSÕES

O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, as si nou on- 
tem, quar ta-fei ra (9), a pro gres são de mais de 700 pro- 
fes so res da re de mu ni ci pal de en si no. As pro gres sões,
se gun do o pre fei to, fa zem par te do pro ces so de re cons- 
tru ção da edu ca ção na ca pi tal. “As su mi mos o com pro- 
mis so de re cons truir a edu ca ção de nos sa ci da de e é is so
que te mos fei to. Em ja nei ro fi ze mos as pro gres sões de
nos sos pro fes so res e, ago ra, no va men te se gui mos com a
nos sa po lí ti ca de va lo ri za ção e re co nhe ci men to dos
edu ca do res. Afi nal, es se pro ces so de re cons tru ção da
edu ca ção con ta com a fun da men tal par ti ci pa ção de ca- 
da pro fes so ra, de ca da pro fes sor”, dis se o pre fei to.

Em ja nei ro fi ze mos as pro gres sões de

nos sos pro fes so res e, ago ra,

no va men te se gui mos com a nos sa

po lí ti ca de va lo ri za ção e

re co nhe ci men to dos edu ca do res

As pro gres sões de car rei ra ho ri zon tal, anun ci a das pe- 
lo pre fei to, já se rão pa gas nes te mês de mar ço e com da- 
ta re tro a ti va ao pe río do de aqui si ção.

As pro gres sões de car rei ra são in cen ti vos pa ra per ma- 
nên cia e me lho ria na for ma ção dos pro fes so res da Re de
Mu ni ci pal de En si no. A pro gres são de car rei ra ho ri zon- 
tal é re pre sen ta da pe lo tem po de car rei ra e a pro gres são
ver ti cal, o re sul ta do das for ma ções em ní vel su pe ri or,
am bas re pre sen tan do me lho ria sa la ri al pa ra a ca te go ria.

Mutirão  Meu pai tem nome será sábado

EM SÃO LUÍS, O MUTIRÃO OCORRERÁ NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma- 
ra nhão abri rá as por tas nes te sá ba do, dia
12, pa ra o mu ti rão de re co nhe ci men to de
pa ter ni da de que ocor re rá em to do o país. O
“Dia D da De fen so ria Pú bli ca” in te gra o
pro je to na ci o nal “Meu Pai Tem No me”, de
ini ci a ti va do Con se lho Na ci o nal das De fen- 
so ras e De fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con- 
de ge), em par ce ria com as De fen so ri as es- 
ta du ais.

Nes te “Dia D”, ha ve rá ses sões de con ci li- 
a ção ex tra ju di ci al e aten di men to ju rí di co
pa ra re co nhe ci men to de pa ter ni da de bi o- 
ló gi ca e so ci o a fe ti va, além de ori en ta ção e
agen da men to pa ra ou tras de man das, das
8h30 às 12h, na ca pi tal e nas uni da des do
in te ri or.

Se rá uma ma nhã in tei ra de ati vi da des
vol ta das à fa mí lia, com dis tri bui ção de pi- 
po ca e su co pa ra as cri an ças que es ti ve rem
acom pa nha das dos seus pais, bem co mo
con ta ção de his tó ria com te má ti ca da fa- 
mí lia, exi bi ção de cur ta-me tra gem in fan til
e ofi ci na de de se nho.

Em São Luís, o mu ti rão ocor re rá na se de
da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do, fi ca lo ca- 
li za da na Rua da Es tre la, 421, Praia Gran de

(ao la do da Pra ça Nau ro Ma cha do).

No dia da ação, as pes so as in te res sa das
de ve rão com pa re cer a uma das uni da des
da De fen so ria com os se guin tes do cu men- 
tos: RG e CPF (do pai e da mãe), cer ti dão de
nas ci men to do fi lho a ser re co nhe ci do e
com pro van te de en de re ço.

Vacinação no Shopping da Criança

Uma ação de va ci na ção con tra a Co vid-
19 pa ra o pú bli co de 5 a 11 anos es tá sen do
re a li za da pe lo Go ver no do Es ta do, no
Shop ping da Cri an ça, em São Luís. Dis po- 
ní vel até o sá ba do (12), das 8h às 17h, a
ini ci a ti va bus ca ele var os ín di ces de va ci- 
na ção en tre o pú bli co in fan til.

Um dos pri mei ros a se va ci nar foi o En- 
zo Lu cas Cos ta Du ar te, de 7 anos de ida de.
Ele to mou a pri mei ra do se no dia 3 de fe- 
ve rei ro e apro vei tou a va ci na ção no Shop- 
ping da Cri an ça pa ra re ce ber a se gun da
do se e fe char o ci clo de imu ni za ção. “A cri- 
an ça des de quan do nas ce já é va ci na da, e
is so pra ti ca men te to do mês. Nes sa no va
on da da Co vid-19 que pas sa mos, eu pu de
per ce ber o quan to a va ci na é im por tan te,
pois a mai o ria das pes so as fi ca ram as sin- 
to má ti cas ou com sin to mas le ves. En tão,
não tem por que não tra zer os nos sos fi- 
lhos pa ra va ci nar. E não ti nha lu gar me- 
lhor pa ra pro mo ver es sa va ci na ção, por- 
que o Shop ping da Cri an ça foi inau gu ra do
pe lo Go ver no com es se pro pó si to, pa ra
ser vir as cri an ças”, dis se o en car re ga do de
Re cur sos Hu ma nos, Matheus Sou sa Du- 
ar te, pai do En zo.

A va ci na ção es tá dis po ní vel pa ra o pú- 
bli co in fan til em ge ral, não so men te pa ra
cri an ças que es ta vam se con sul tan do no
se tor de saú de do Shop ping, ad mi nis tra da
pe la Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços
Hos pi ta la res (EM SERH). Du ran te a ação,
é pos sí vel to mar a pri mei ra ou se gun da
do se con tra a Co vid-19. “A gen te per ce be

ain da uma cer ta re sis tên cia por par te de
al gu mas fa mí li as em va ci nar as cri an ças, e
pre ci sa mos des sa cons ci en ti za ção dos
pais, por que as cri an ças não po dem vir
so zi nhas pa ra se rem va ci na das. Nós es ta- 
mos uti li zan do es se equi pa men to que já
re ce be as cri an ças e as fa mí li as. Apro vei- 
ta mos que as cri an ças já es tão pró xi mas
ao ser vi ço de saú de e pro mo ve mos a va ci- 
na ção, que é a so lu ção pa ra sair mos da
pan de mia”, res sal tou Raul Fag ner, di re tor
de Pla ne ja men to e Go ver nan ça da EM- 
SERH.

Além das con sul tas e va ci na ção, as cri- 
an ças que se va ci na rem ain da es tão sen do
pre mi a das com uma sa co la de brin des e
cer ti fi ca do de co ra gem. A Thayla Ge o van- 
na San ta na Mo ra es, de 9 anos, que to mou
a se gun da do se da va ci na con tra a Co vid-
19, era só ale gria pe los pre sen tes e pe la
pro te ção ad qui ri da. “A va ci na não do eu
na da, foi só uma pi ca da nor mal. Sem pre
to mei va ci na e nun ca ti ve pro ble ma al- 
gum. Tam bém gos tei do pre sen te que ga- 
nhei”, con tou.

A mãe de Thayla, Kleytianne de Pá dua
San ta na Du ar te, fez ques tão de re for çar a
im por tân cia da va ci na. “Mui to im por tan- 
te por que evi ta ter uma fa ta li da de na fa- 
mí lia. To das as va ci nas da mi nha fi lha são
to tal men te re gu la res. Qual quer ti po de
va ci na é im por tan te, tem que va ci nar. A
Co vid, por exem plo, se ela pe gar, vai ame- 
ni zar os sin to mas da do en ça”, pon tu ou
Kleytianne.

São Luís, quinta-feira, 10 de março de 2022
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A operação que tem como alvos dois empresários, que estariam envolvidos com o
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa

IMPERATRIZ

Empresários presos por
venda ilegal de armas

D
ois em pre sá ri os en vol vi dos 
com a prá ti ca de cri mes de 
co mér cio ile gal de ar ma de 
fo go, la va gem de di nhei ro e 

or ga ni za ção cri mi no sa fo ram pre sos, 
on tem, quar ta-fei ra (9), em Im pe ra- 
triz, du ran te a Ope ra ção 17, re a li za da 
pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de 
In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic), sob a 
co or de na ção do De par ta men to de 
Com ba te ao Cri me Or ga ni za do (DC- 
CO), com apoio ope ra ci o nal do Gru po 
de Atu a ção Es pe ci al no Com ba te às 
Or ga ni za ções Cri mi no sas do Mi nis té- 
rio Pú bli co do Ma ra nhão em Im pe ra- 
triz (Ga e co/Im pe ra triz) e do 1º De par- 
ta men to de Com ba te a Cor rup ção 
(Dec cor Im pe ra triz).

Du ran te a ope ra ção, tam bém foi 
apre en di do um veí cu lo Toyota SW4 e 
um fu zil 556 com car re ga dor e mu ni-

POLICIAIS DA SEIC E GAECO CUMPRIRAM CERCA DE 20 MANDADOS EM IMPERATRIZ

ção. A ar ma de gros so ca li bre é uti li za- 
da em guer ras e pe lo trá fi co de dro gas. 
Tam bém fo ram apre en di dos uma pis- 
to la 9mm, três es pin gar das .12 de re- 
pe ti ção, além de mui ta mu ni ção.

As in ves ti ga ções co me ça ram após 
de nún ci as anô ni mas dan do con ta da 
ele va da quan ti da de de mu ni ções re- 
ven di das por em pre sas de pro pri e da- 
de dos in ves ti ga dos, além de cons tan- 
tes mu dan ças de su as de no mi na ções 
(no me fan ta sia) e seus res pec ti vos en- 
de re ços, as sim co mo trans por tes des- 
ses pro du tos de for ma ile gal pa ra ou- 
tros es ta dos, uti li zan do pes so as co mo 
“la ran jas”, en tre ou tros cri mes cons- 
ta ta dos ao lon go das in ves ti ga ções.

Du ran te a ope ra ção, fo ram cum pri- 
dos 20 man da dos de bus ca e apre en- 
são, to dos em en de re ços vin cu la dos 
aos in ves ti ga dos, pa ra co le tar ele- 
men tos pro ba tó ri os.

A de ci são ju di ci al, de fe ri da pe la 1ª 
Va ra Cri mi nal de Or ga ni za ção Cri mi- 
no sa da Co mar ca de São Luís, além 
das me di das cau te la res pes so ais e 

pro ba tó ri as, tam bém au to ri zou a ex-
tra ção de da dos de to dos os apa re lhos 
ele trô ni cos apre en di dos, bem co mo o 
com par ti lha men to das pro vas pro du- 
zi das com o Exér ci to Bra si lei ro, MP-
MA e Se faz.

O que são as pro gres sões

Mais de 700 professores
recebem progressão

PREFEITO EDUARDO BRAIDE ASSINOU AS PROGRESSÕES

O pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, as si nou on- 
tem, quar ta-fei ra (9), a pro gres são de mais de 700 pro- 
fes so res da re de mu ni ci pal de en si no. As pro gres sões,
se gun do o pre fei to, fa zem par te do pro ces so de re cons- 
tru ção da edu ca ção na ca pi tal. “As su mi mos o com pro- 
mis so de re cons truir a edu ca ção de nos sa ci da de e é is so
que te mos fei to. Em ja nei ro fi ze mos as pro gres sões de
nos sos pro fes so res e, ago ra, no va men te se gui mos com a
nos sa po lí ti ca de va lo ri za ção e re co nhe ci men to dos
edu ca do res. Afi nal, es se pro ces so de re cons tru ção da
edu ca ção con ta com a fun da men tal par ti ci pa ção de ca- 
da pro fes so ra, de ca da pro fes sor”, dis se o pre fei to.

Em ja nei ro fi ze mos as pro gres sões de

nos sos pro fes so res e, ago ra,

no va men te se gui mos com a nos sa

po lí ti ca de va lo ri za ção e

re co nhe ci men to dos edu ca do res

As pro gres sões de car rei ra ho ri zon tal, anun ci a das pe- 
lo pre fei to, já se rão pa gas nes te mês de mar ço e com da- 
ta re tro a ti va ao pe río do de aqui si ção.

As pro gres sões de car rei ra são in cen ti vos pa ra per ma- 
nên cia e me lho ria na for ma ção dos pro fes so res da Re de
Mu ni ci pal de En si no. A pro gres são de car rei ra ho ri zon- 
tal é re pre sen ta da pe lo tem po de car rei ra e a pro gres são
ver ti cal, o re sul ta do das for ma ções em ní vel su pe ri or,
am bas re pre sen tan do me lho ria sa la ri al pa ra a ca te go ria.

Mutirão  Meu pai tem nome será sábado

EM SÃO LUÍS, O MUTIRÃO OCORRERÁ NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma- 
ra nhão abri rá as por tas nes te sá ba do, dia
12, pa ra o mu ti rão de re co nhe ci men to de
pa ter ni da de que ocor re rá em to do o país. O
“Dia D da De fen so ria Pú bli ca” in te gra o
pro je to na ci o nal “Meu Pai Tem No me”, de
ini ci a ti va do Con se lho Na ci o nal das De fen- 
so ras e De fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con- 
de ge), em par ce ria com as De fen so ri as es- 
ta du ais.

Nes te “Dia D”, ha ve rá ses sões de con ci li- 
a ção ex tra ju di ci al e aten di men to ju rí di co
pa ra re co nhe ci men to de pa ter ni da de bi o- 
ló gi ca e so ci o a fe ti va, além de ori en ta ção e
agen da men to pa ra ou tras de man das, das
8h30 às 12h, na ca pi tal e nas uni da des do
in te ri or.

Se rá uma ma nhã in tei ra de ati vi da des
vol ta das à fa mí lia, com dis tri bui ção de pi- 
po ca e su co pa ra as cri an ças que es ti ve rem
acom pa nha das dos seus pais, bem co mo
con ta ção de his tó ria com te má ti ca da fa- 
mí lia, exi bi ção de cur ta-me tra gem in fan til
e ofi ci na de de se nho.

Em São Luís, o mu ti rão ocor re rá na se de
da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do, fi ca lo ca- 
li za da na Rua da Es tre la, 421, Praia Gran de

(ao la do da Pra ça Nau ro Ma cha do).

No dia da ação, as pes so as in te res sa das
de ve rão com pa re cer a uma das uni da des
da De fen so ria com os se guin tes do cu men- 
tos: RG e CPF (do pai e da mãe), cer ti dão de
nas ci men to do fi lho a ser re co nhe ci do e
com pro van te de en de re ço.

Vacinação no Shopping da Criança

Uma ação de va ci na ção con tra a Co vid-
19 pa ra o pú bli co de 5 a 11 anos es tá sen do
re a li za da pe lo Go ver no do Es ta do, no
Shop ping da Cri an ça, em São Luís. Dis po- 
ní vel até o sá ba do (12), das 8h às 17h, a
ini ci a ti va bus ca ele var os ín di ces de va ci- 
na ção en tre o pú bli co in fan til.

Um dos pri mei ros a se va ci nar foi o En- 
zo Lu cas Cos ta Du ar te, de 7 anos de ida de.
Ele to mou a pri mei ra do se no dia 3 de fe- 
ve rei ro e apro vei tou a va ci na ção no Shop- 
ping da Cri an ça pa ra re ce ber a se gun da
do se e fe char o ci clo de imu ni za ção. “A cri- 
an ça des de quan do nas ce já é va ci na da, e
is so pra ti ca men te to do mês. Nes sa no va
on da da Co vid-19 que pas sa mos, eu pu de
per ce ber o quan to a va ci na é im por tan te,
pois a mai o ria das pes so as fi ca ram as sin- 
to má ti cas ou com sin to mas le ves. En tão,
não tem por que não tra zer os nos sos fi- 
lhos pa ra va ci nar. E não ti nha lu gar me- 
lhor pa ra pro mo ver es sa va ci na ção, por- 
que o Shop ping da Cri an ça foi inau gu ra do
pe lo Go ver no com es se pro pó si to, pa ra
ser vir as cri an ças”, dis se o en car re ga do de
Re cur sos Hu ma nos, Matheus Sou sa Du- 
ar te, pai do En zo.

A va ci na ção es tá dis po ní vel pa ra o pú- 
bli co in fan til em ge ral, não so men te pa ra
cri an ças que es ta vam se con sul tan do no
se tor de saú de do Shop ping, ad mi nis tra da
pe la Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços
Hos pi ta la res (EM SERH). Du ran te a ação,
é pos sí vel to mar a pri mei ra ou se gun da
do se con tra a Co vid-19. “A gen te per ce be

ain da uma cer ta re sis tên cia por par te de
al gu mas fa mí li as em va ci nar as cri an ças, e
pre ci sa mos des sa cons ci en ti za ção dos
pais, por que as cri an ças não po dem vir
so zi nhas pa ra se rem va ci na das. Nós es ta- 
mos uti li zan do es se equi pa men to que já
re ce be as cri an ças e as fa mí li as. Apro vei- 
ta mos que as cri an ças já es tão pró xi mas
ao ser vi ço de saú de e pro mo ve mos a va ci- 
na ção, que é a so lu ção pa ra sair mos da
pan de mia”, res sal tou Raul Fag ner, di re tor
de Pla ne ja men to e Go ver nan ça da EM- 
SERH.

Além das con sul tas e va ci na ção, as cri- 
an ças que se va ci na rem ain da es tão sen do
pre mi a das com uma sa co la de brin des e
cer ti fi ca do de co ra gem. A Thayla Ge o van- 
na San ta na Mo ra es, de 9 anos, que to mou
a se gun da do se da va ci na con tra a Co vid-
19, era só ale gria pe los pre sen tes e pe la
pro te ção ad qui ri da. “A va ci na não do eu
na da, foi só uma pi ca da nor mal. Sem pre
to mei va ci na e nun ca ti ve pro ble ma al- 
gum. Tam bém gos tei do pre sen te que ga- 
nhei”, con tou.

A mãe de Thayla, Kleytianne de Pá dua
San ta na Du ar te, fez ques tão de re for çar a
im por tân cia da va ci na. “Mui to im por tan- 
te por que evi ta ter uma fa ta li da de na fa- 
mí lia. To das as va ci nas da mi nha fi lha são
to tal men te re gu la res. Qual quer ti po de
va ci na é im por tan te, tem que va ci nar. A
Co vid, por exem plo, se ela pe gar, vai ame- 
ni zar os sin to mas da do en ça”, pon tu ou
Kleytianne.

São Luís, quinta-feira, 10 de março de 2022
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CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA.

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

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 31 de 
março de 2022, na Prefeitura Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, 
Jatobá-MA, Licitação do tipo Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, para 
contratação de empresa especializada nos Serviços de Engenharia para conclusão dos serviços de 
construção do Portal de Entrada da Cidade de Jatobá-MA. Objeto do Convênio nº 798905/2013/
MT, na forma da Lei Federal nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às 
12:00 horas, no endereço acima citado, também poderá ser obtido no sítio: https://jatoba.ma.gov.br/ 
ou (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul). Esclare-cimentos adicionais, no mesmo 
endereço ou através do e-mail: cpljatoba@outlook.com. Jatobá-MA, 08 de março de 2022. Flaviane 
Dias Viana da Costa, Presidente-CPL.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
113/2021. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 29 de março de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de um veículo, zero km, tipo pick-up, 
para atender as necessidades da Equipe de Supervisão Escolar do Município de Santa Luzia/MA, na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, apli-
cando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O 
Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado 
o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 08 de março de 2022. Diego Maciel 
Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.
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