
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO TOMADA DE PREÇO 004/2022. 
##TEX A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 

DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, soba égide da Lei n.°8.666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
com do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação 
de pessoa juddica especializada para parecer jurídico e analise da 
realidade econâmica, juridica,financeira e de mercado do conjunto de 

da remuneração de servidores para sua precificação e embasar 
alienação a interesse da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
•a .- MA, o certa me se realizará no dia 26 de setembro de 2022, 
30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo Presidente 

da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Ma-
galhães de Almeida -Ma.A ser regida pelas normas deste Edital, pelas 
disposições da Lei Federal n°8.666/93 e demais legislação pertinente. 
O Edital, está à disposição dos interessados no endereço supra, de 2° 
a 6° feira, no horário das 08:00 A512:00 horas, onde também poderão 
ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( uma) 
resma de papel 4. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 06 DE SETEMBRO 2022  
##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeira Municipal. 

• r::  

Em Foco 
TJMA recebe integrantes da Academia 

Maranhense de Ciências, letras e Artes Militares 

egrantes da Academia Maranhense de Ciências, Letras e 
Militares (AMCLAM) reuniram-se, nesta sexta-feira (9/9), 

com o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), 
desembargador Paulo Velten, acompanhado do vice-presidente, 
desembargador Ricardo Duailibe, para estabelecer diálogo e 
estreitar relações institucionais com a entidade que e composta 
de policiais e bombeiros militares, escritores, mestres e doutores 
acadêmicos, artistas plásticos, compositores e músicos. 

Durante a reunião, os acadêmicos e acadêmicas 
compartilharam sobre o primeiro Congresso Nacional das 
Academias de tetras Militares do Brasil (Conambras), com o tema 
"A Importância das Academias de Letras no Contexto Cultural 
Brasileiro; que acontecera nos dias 18 e 19 de novembro, no 
Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do  Maranhao,  em  
Sao  Luis (MA). 

Na ocasião, o presidente do TJMA, desembargador Paulo 
Velten foi convidado para ser o palestrante da abertura oficial 
do evento. Após aceitar o convite, o magistrado falou da 
importância das instituições se predisporem ao diálogo para, 
juntas, buscarem o entendimento sobre a atual conjuntura da 
sociedade brasileira, sob a ótica da ciência. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
#1/ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO TOMADA DE PREÇO 005/2022. 
##TEX A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES 

DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, soba égide da Lei n°8.666/93, e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
com do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação 
de pessoa jurídica especializada para prestação dos serviços técnicos 
especializados de realização de processo seletivo simplificado para 
contratação temporária de excepcional interesse público para atender 
a necessidade do municfpio de Magalhães de Almeida/MA, o certame 
se realizará no dia 26 de setembro de 2022,  Ss  11:00 horas(horário de  
Brasilia),  sendo presidida pelo Presidente da  CPL  desta Prefeitura Mu-
nicipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. A ser 
regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2°a 6° feira, no horário das 0800  
ãs12:00  horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais, costa do Edital 011 uma) resma de papel 4. 

IHIDAT MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 06 DE SETEMBRO 2022  
/SASS  Franciel Pessoa da Silva  
WAR  Pregoeira Municipal. 

0 DEBATE 00 MARANHAO I  SAG  Luis, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 I DOMINGO E SEGUNDA - FEIRA 

Quem visitar a Expoema 
neste Ultimo final de semana 
da exposição agropecuária 
terá a oportunidade de co-
nhecer as ações que o Serviço 
Nacional de Aprendizagem  

Industrial (SENAI-MA) desen-
volve tanto para o agrone-
gócio como para a indústria 
em geral. São cursos dos mais 
diversos nas modalidades de 
iniciação profissional, aper- 

feiçoamento/especialização 
profissional, qualificação pro-
fissional, técnico de nfvel mé-
dio e minicursos. 

Os cursos estão disponíveis 
no Mundo SENAI, uma mo- 

derna ferramenta que pode 
ser acessada pelo  link  https:// 
loja.mundosenai.com.br/ma/. 
Os interessados podem se ins-
crever em cursos presencial, 
semipresencial e a distancia 

MPF no Maranhão prorroga prazo para comprovação 
da inscrição no Processo Seletivo de Estágio 2022 

0 Ministério Público Fe-
deral (MPF) no Maranhão 
prorrogou, até a próxima se-
gunda-feira (12), o prazo da 
etapa de entrega e análise 
dos documentos de inscri-
ção dos candidatos para o 2° 
Processo Seletivo Público de 
Estágio/2022.A seleção é para 
formação do cadastro reserva 
de estagiários de nível supe-
rior para as  areas  de Direito, 
Administração, Biblioteco-
nomia, Comunicação Social 

(Jornalismo) e Tecnologia da 
Informação e equivalentes. 
Os candidatos concorrerão as 
vagas que surgirem ou forem 
criadas na Procuradoria da 
Republica no  Maranhao  (PR/ 
MA), em São Luis, e nas Pro-
curadorias da Republica nos 
Municípios (PRM's) de Impe-
ratriz, Caxias, Bacabal e Balsas. 

De acordo com o novo pra-
zo estabelecido por meio do 
Edital n°2/2022, os estudantes 
que realizaram a pré-inscrição 

na página do seletivo no  site  do 
MPF no  Maranhao  (www.mpf. 
mp.br/ma/estagie-conosco),  
no período do dia 31/08 ao dia 
02/09/2022, devem comparecer 
até na próxima segunda-feira, 
12 de setembro, das 10h as 16h, 
ao prédio da Procuradoria da 
Republica escolhida,e entregar 
os documentos exigidos peio 
Edital n"01/2022/PR/MA. A 
pré-inscrição  so sera  validada se 
o candidato cumprir com esta 
etapa de confirmação presen- 

cial da inscrição. 
Para confirmação da inscri-

ção, devem serapresentadosos 
seguintesdocumentos originais 
e fotocopias: cédula de identi-
dade ou Carteira Nacional de 
Habilitação, CPF e declaração 
de escolaridade expedida pela 
Instituição de Ensino conve-
niada, informando que o aluno 
esta regularmente matriculado. 
0 documento deverá conter 
assinatura digital ou código de 
autenticidade, 
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RIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3  

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 27/2022 -  CPL  

A'Cornis o Permanente de Licitação torna público aos interessados que em 
sessão ,realizada ob dia 30 de agosto de 2022 as 09:44h (nove horas e quarenta e 

' 4t.tatrro minutos); na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 027/2022 tendo como OBJETO: 
ContratAaie' de empresa especializada no serviço de Contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviços Gráficos, destinados a atender as necessidade 
administrativas da SEMED e Instituições que Compõem o Sistema Municipal de Ensino, 

observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações técnicas -Planilha 
de Preços - Anexos I. Foram declaradas vencedoras do certame as empresas: RB 
GRAFICA DIGITAL EIRELI e  GOD  EDITORA GRÁFICA LTDA. 

WHIGSON DE SOUSA CUNHA JÚNIOR 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 27/2022 

A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, por meio da Pregoeira Oficial, 
Portaria 026/2022, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica, Modo de disputa: Aberto, do tipo menor preço por item, pelo sistema 
de registro de preços, autorizada pelo Processo n° 491/2022, processo cujo objeto é o 
eventual fornecimento de lentes e armações de óculos para o Municipio de Igarapé do 
Meio - MA. A realização do certame está prevista para o dia 22 de setembro de 2022 as 
09h00min - horário de  Brasilia.  0 recebimento das propostas, abertura e disputa de preços  
sera  exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitaigarapedomeio.com.br. 
edital completo estará à disposição dos interessados a parir da data da publicação no  site:  
www.licitaigarapedomeio.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do  e-mail:  licitaigarapedomeio@gmail.com.  Igarapé do Meio/MA. 

PATRÍCIA DA SILVA CRUZ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRATO  Ng  213/2022, oriundo do PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  
2022.05.11.0002. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 034/2022. PARTES: Municipio de 
Itapecuru-Mirim e a Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, ESCOLAR E 
TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DE ITAPECURU MIRIM/MA - 
COOPEVALE. OBJETO: Prestação de serviço de locação de veículos,  (VANS,  ÔNIBUS, 

MICRO-ÔNIBUS E OUTROS) para transporte de estudantes da rede municipal de ensino 
a ser realizado em veiculo próprio para o transporte coletivo, visando atender a 
demanda dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do município de 
Itapecuru-Mirim/MA. VALOR: R$ 883.249,50 (oitocentos e oitenta e tre's mil, duzentos 
e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/08/2022. 
BASE LEGAL: A Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ORGÃO: 14  FUND,  DE MANUT. E.  DES.  EDUC.  BAS.  VAL.  
PROF.  EDUC. FUNDEB UNO. ORÇAM: 14 01 -  FUND  DE MANUT. E.  DES.  EDUC.  BAS.  VAL.  
PROF.  EDUC.FUNDEB PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0049 2.052 - MANUTENÇÃO DE 
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39(6) - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: 1541000000 - 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPL UNIÃO - VAAF ORGÃO: 14  FUND.  DE 
MANUT. E.  DES.  EDUC.  BAS.  VAL.  PROF.  EDUC. FUNDEB UNO. ORÇAM: 14 01 -  FUND  
DE MANUT. E.  DES.  EDUC.  BAS,  VAL.  PROF.  EDUC.FUNDEB PROJETO/ATIVIDADE: 12 365 
0003 2.058 - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% ELEM. DE DESPESA: 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: 
1541000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% - COMPL UNIÃO - VAAF. ASSINATURAS: 
p/CONTRATANTE: Maria de Nazaré Ferraz Tomaz  Sec.  Municipal de Educação. 
p/CONTRATADA: Ivonete Campelo- representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 24 de 
agosto de 2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N8 49/2022 

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio da Secretaria 

Municipal da Saúde, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade • Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de 

fornecimento, tendo por objeto o Registro de preços para futuras e eventuais 

aquisições de medicamentos injetáveis, dieta  enteral  e oral e componentes da 

assistência farmacêutica básica, a fim de suprir a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde de Itapecuru Mirim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 23 de 

setembro de 2022, as 09hl30min (nove horas) - horário local de Itapecuru-Mirim/MA. 

0 recebimento das propostas, abertura e disputa de preços  sera  exclusivamente por 

meio eletrônico, no endereço: www.licitaitapecurumirim.com.br. 0 Edital completo está 

disposição dos interessados no  site:  www.itapecurumirim.ma.gov.br. Esclarecimentos 

adicionais poderão ser obtidos através do  e-mail:  cplitapecuruma@gmail.com.  

Itapecuru-Mirim/MA, 6 de setembro de 2022. 

ANALITA DE JESUS CASTRO FONSECA 

Secretaria Municipal de Saúde 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELTRÔNICO N2 48/2022 

A Prefeitura Municipio de Itapecuru-Mirim/MA, por meio da Secretária 
Municipal da Educação, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de empreitada 
por preço global tendo por objeto o Contratação pessoa jurídica especializada para a 
prestação de serviços de locação de veículos tipo caminhão  bail  e  bail  isotérmico, com 
condutores para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Municipio 
de Itapecuru- Mirim/MA. A Realização do certame está prevista para dia 26 de 
setembro de 2022, às 10h (dez horas), horário local de Itapecuru-Mirim/MA. 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços  sera  exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: www.licitaitapecurumirim.com.br. O edital completo está 
disposição dos interessados no  site:  www.itapecurumirim.ma.gov.br  e no sistema SINC-
CONTRATA do TCE/MA(www.tcema.tc.br). Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do  e-mail:  cplitapecuruma@grnail.com,  

Itapecuru-Mirim/MA, 8 de setembro de 2022. 
MARIA DE NAZARE FERRAZ TOMAZ 
Secretária Municipal de Educação 

Este  document°  pode ser verdeado no enderego eletrônico 

hep.//www.m.goebriauterrbudadefernE pelo  rid.,  05302022090900276 

ISSN  1677-7069 N° 172, sexta-feira, 9 de setembro de 2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 50/2022 

A Prefeitura Municipal de ltapecuru-Mirim/MA, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de 
fornecimento, tendo por objeto o Contratação de pessoa jurídica especializada para o 
fornecimento de Brinquedos, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social 
- SEMAS, de Itapecuru-Mirim/MA. A realização do certame esta prevista para o dia 26 
de setembro de 2022, as 10h00rnin (dez horas) - horário local de Itapecuru-Mirirn/MA. 
0 recebimento das propostas, abertura e disputa de preços  sera  exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: www.licitaitapecurumirim.com.br. 0 Edital completo está 

disposição dos interessados no  site:  www.itapecurumirim.ma.gov.br  e no Sistema 
SINC-CONTRATA do TCE/MA (www.tcerna.tc.br). Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do  e-mail:  cplitapecuruma@gmailcom.  

Itapecuru-Mirim/MA, 8 de setembro de 2022. 
TERESA BARBOSA MACIEL 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 812 5/2022 

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, 
através da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/Secretaria de Transporte e 
Obras, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Pregos. BASE LEGAL: 
Lei n* 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços 
de pavimentação em bloco intertravado no municipio de Lagoa Grande do  Maranhao  (MA), 
(CONVÊNIO  VC  N° 8.180.00/2021-SICONV N 2  914652/2021-REGIONAL - V SR). ABERTURA: 
29 de setembro de 2022 As 9:20 horas. INFORMAÇÕES: (3 Edital e seus anexos encontram-
se disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1° 
de Maio, S/N - Centro - Lagoa Grande do Maranhão/MA, no horário das 08:00 as 12:00 
horas. e por e-mail: cpl@lagoagrandema.gov.br ou na pagina 
www. lagoagra ndedoma ra nha o.m a .gov. br. 

TOMADA DE PREÇOS N9 6/2022 

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do  Maranhao,  
através da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhao/Secretaria de Transporte e 
Obras, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: 
Lei n°  8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços 
de pavimentação em bloco intertravado e melhorias na drenagem em ruas do município de 
Lagoa Grande do  Maranhao  (MA), (Rua Santos  Dumont,  Rua do Campo e Rua Humberto de 
Campos). ABERTURA: 30 de setembro de 2022 As 9:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e 
seus anexos encontram-se a disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, na Av. 19  de Maio, S/N - Centro- Lagoa Grande do Maranhao/MA, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas. e por  e-mail:  cpl@lagoagrande.ma.gov.br  ou na pagina 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. 

Lagoa Grande do Maranhão-MA, 6 de setembro de 2022. 
KLEBER GONÇALVES 

Secretário de Transporte e Obras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS MI 4/2022 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.2  8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO com do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de 
pessoa jurídica especializada para parecer jurídico e análise da realidade econômica, 
jurídica, financeira e de mercado do conjunto de ativos da remuneração de servidores para 
sua precificação e embasar futura alienação a interesse da Prefeitura Municipal de 
Magalhaes de Almeida - MA, o certame se realizará no dia 26 de setembro de 2022, ás 
08:30 horas (horário de  Brasilia),  sendo presidida pelo Presidente da  CPL  desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de 
Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. A ser regida pelas normas deste Edital, 
pelas disposições da Lei Federal n2  8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00  
ás12:00  horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do 
Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

TOMADA DE PREÇOS 612 5/2022 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 
Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei rt.. 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇO com do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de 
pessoa jurídica especializada para prestação dos serviços técnicos especializados de 
realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de excepcional 
interesse público para atender A necessidade do município de Magalhães de Almeida/MA, 
o certame se realizara no dia 26 de setembro de 2022, as 11:00 horas (horário de  Brasilia),  
sendo presidida pelo Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de 
Almeida - Ma. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal n° 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 21  a 6° feira, no horário das 8:00 as 12:00 horas, onde também poderão 
ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 1 (uma) resma de papel 4. 

Magalhães de Almeida-MA, 6 de setembro de 2022. 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE 

EXTRATO DE CONTRATO N' 11.082/2022 

EXTRATO DE CONTRATO N° 11082/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova 
lorque/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrito no CNPJ 
(MF) sob o n2  05.303.565/0001-61. Contratado:  FORT  EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ de n0  27.729.058/0001-27. Valor do contrato: R$ 229.497,99 (Duzentos e vinte e 
nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). Origem: 
TOMADA DE PREÇOS n2  02/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
implantação de Sistema de Abastecimento de Agua no Povoado Sucupira no Municipio de 
Nova Iorque/ MA, conforme Convênio FUNASA n.°  CV  0091/16. Vigência: 11/08/2022 a 
31/12/2022 - Data da Assinatura: 11/08/2022. PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses. Nova 
lorque - MA, 11 de agosto de 2022. Lindon  Johnson  Alves de Brito - Secretário Municipal 
de Administração e Finanças. 

Documento assinado Mmtalmenta conforme  MP  rit 2.200-2 de 24/08/2002,  CF 
que inettui a Infraestrutura de Chaves Públeas Brasiteira - CP-Brasil. 

• 



PESSOAIS EM REDE SOCIAL 
Uma mulher foi 

condenada, neste mis de 
setembro, a pagar R$ 6 mil de 
indenização a outra mulher, 
que for ofendida em unia rede 
social. A sentença for do 7° 
juizado Especial  Civet  e das 
Relações de Consumo de  
Sic,  Luis. 

Na ação, a ofendida 
alega que sofreu ataques 
de toda natureza, inclusive 

o fato de ser obesa, 
caracteriza atitude  

re avel atacar uma pessoa 
em função de urna doença. 

Segundo a justiça, a mulher  

entrou com o pedido de 
danos morais contra a acusada 
de postagens ofensivas 
divulgadas no Facebook. 
Diante das provas produzidas, 
o judiciário entendeu que o 
pedido mereceu acolhimento, 
pois a autora do processo 
apresentou os  'prints'  nos  
guars  foram claramente 
observadas diversas ofensas 
feitas contra ela.Alem disso, 
a acusada, em momento 
algum, negou as ofensas, 
alegando apenas que o grupo 
seria privado. de maneira 
que nici haveria que se falar  

em danos morais. 
MENSAGEM ESPALHADA 
Ficou comprovado, ainda, 

que as mensagens publicadas 
pela acusada não foram 
destinadas a uma ou duas 
especificas, mas sim a uma 
coletividade de pessoas, um 
grupo, com a possibilidade de 
compartilhamento imediato 
para uma outra infinidade 
de outras pessoas, de modo 
que existiu claramente a 
intenção de tornar público 
os ataques ou, pelo menos, 
não se importava se fossem 
publicizados. 

importante ainda que é 
irrelevante para o caso como a 
autora tomou ciência sobre as 
publicações, pois os insultos 
ocorreram e foram vistos por 
diversas pessoas (...) Dai, 
não há que se cogitar simples 
aborrecimento, corriqueiro 
do convívio em sociedade, 
e sem repercussões  morals  
demonstradas, não restando 
dúvida de que a autora foi 
moralmente ofendida diante 
da atitude da demandada, 
o que enseja reparação por 
danos morais", finalizou a 
Justiça.. 

ais de 180 celulares transoortados sem 

documentacào fiscal são apreendidos em Imperalriz 

ft... 
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JUSKA CONDENA I\AUfkl-'et" Auxilo Brasil não será 
antecipado em selembro, 

PAGAR R$ 6 MIL POR OFENSAS Vinistério da Cidadania 

.A.WIS-MA, DOMINGOISEGUNDAMr12 DE SETEMBRO DE 2022  

.-;0•4)  

O pagamento do Auxilio Brasil seguirá o cronograma 
tradicional em setembro deste ano, com os depósitos tendo 
inicio a partir do dia 19 deste mis, informou o Ministério 
da Cidadania. Com  isso, os valores não serão antecipados. 

Em agosto, o governo antecipou, de 9 a II dias, 

a depender do final do Número de Identificação 
Social  (NISI,  o calendário de pagamento do Auxilio 
Brasil.A. mudança for determinada em instrução 
normativa, publicada no  "Dian°  Oficial da União". 

Se a antecipação de agosto fosse repetida em 
setembro, os valores começariam a ser depositados 
a partir desta sexta-feira (9) para os beneficiários. 

VALOR 
No mês passado, o valor do beneficio subiu de R$ 

408,80 para R$ 600, conforme proposta pelo presidente  
fair  Bolsonaro aprovada pelo Congresso Nacional 
por meio da chamada PEC  Kamikaze  — que prevê 
gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxilio 5 
população pobre e a algumas categorias profissionais. 

De acordo com analistas, a aprovação da PEC 
que aumenta beneficros em meio à corrida eleitoral 
dribla regras orçamentarias e a lei eleitoral a poucos 
meses de milhões de brasileiros irem is urnas. 

Ate o momento, porém, o adicional de R$ 200  sera  
pago só até o final deste  aria  apesar das promessas 
do presidente Bolsonaro e de candidatos à comda 
presidencial de  master  um valor maior em 2023. 

A proposta de orçamento do próximo ano, enviada 
recentemente pelo governo federal ao Legislativo, não 
contempla prorrogação do beneficio em R$ 600. 

Na  none  dessa quinta-feira ,8), a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 188 celulares e  dials  fones de 
ouvida que eram transportados sem documentação fiscal.A 
apreensão aconteceu no km 260 da BR-010, em Imperatriz. 

A equipe da PRF realizava uma fiscalização em frente I 
Unidade Operacional (U0P), na BR-010, quando deu ordem 
de parada a um Onibus interestadual. Para a PRF, o motorista 
relatou que transportava encomendas no veiculo e, durante 
fiscalização. os policiais encontraram no bagageiro inferior 
uma caixa de papetio, com diversos aparelhos eletrônicos 
sem documento fiscal, configurando crime de descaminho. 

1.1a caixa em que a mercadoria era transportada, 
estava descrito que os produtos estavam indo 
de Imperatriz para Belém, no Para. 

Ao coda a PRF apreendeu 188 celulares e 

ie

lfones de ouvido, sem nenhuma nota fiscal. Os 
atos foram encaminhados para a Receita Federal 

ImperacrizA remetente e o desunatino foram 
indicados como autores do crime de descaminho. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 004/2022 
A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALH -A'ES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma  piths°,  para ccnhedmento 
dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.° 8.666/93, 
e suas alterações posteriores. licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO com do tipo menor  prep  global que tem por objeto 
Contratação de pessoa jurídica especialtada para parecer jurídico 
e análise da realidade económica, jurídica, financeira e de mercado 
do conjunto de ativos da remuneração de servidores para sua 
precificação e embasar future alienação a interesse da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida — MA, o certame se realizará 
no dia 26 de setembro de 2022 as 0630 horas (horário de  Brasilia),  
sendo presidida pelo Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Lidtação, situada na Rua  
Marvel  Pires de Castro, 279 Centro. Magalhães de Almeida - Ma. 
A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei 
Federal n' 8.666/93 e demais legislação pertinente. 0  Eckel,  esta 
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6° feira, 
no horário das 08..00 es1200  hares,  onde também poderão ser 
detidos endurecimentos adicionais custo do Edital 01) uma) resma 
de papel 4. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-NA, 06 DE SETEMBRO 2022 
Franciel Pessoa da Silva 
Pregoeira Municipal.  

.— 
A0 TODO,A PF APREENDEU 188 CELULARES, SEM 

DOCUMENTAÇÃO, QUE ESTAVAM INDO FARR BELEM-PA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 006/2022 
A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  toma público, para conhecimento 
dos interessados que tara reafcar, sob a égide da Lei n.' 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO  corn  do tipo menor preço global que tem por objeto 
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação 
dos serviços técnicos especializados de realize* de processo 
seletivo simplificado para contratação temporária de excepcional 
interesse público para atender a necessidade do município de 
Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizará no dia 26 de 
setembro de 2022, as 11,00 horas (horário de  Brasilia),  sendo 
presidida pelo Presidente da  CPL  desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação. situada na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 
A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei 
Federal n° 8.666/93 e demais legislação pertinente. 0 Edital, está 
a disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6' feira, 
no horário das 0800  ás12:00  horas onde também poderão ser 
oblidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital 01 ( urna) 
resma de papel 4. 

I

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 06 DE SETEMBRO 2022 
Frandel Pessoa da Silva. 
Pregoeira Municipal 

J J CERAM ICA LTDA  
COMUNICADO -  J J CRAMICALTDA CNPJ 11.878.730/0001,06 torna 
púitico que requereu 'unto á Secittana Estadual de Meio Ambiente e Recursos  
Naturals  - SENA, a Licença Ambiental de Regtianzaçao (LAR), atrases do 
Processo N° 2208001375012022. para a atividade de a Extraçaa de Argia e 
Fabricação de Tuclos, Localizardo Estrada Ana Mana, DO.  Zone  Urbana, 
CEP 65.625-000,  Mendota  de Duque Bacelar - MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SAO  BERNARDO DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO — 006/2022 
A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de Sio Bernardo. 
Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará meter, sob a égide da Lei n.° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO do tipo menor prego global, que tem por objeto 
Contratação de pessoa juridica especializada para parecer 
jurídico e analise da realidade  economise,  juridica, financeira e 
de mercado do conjunto de ativos da remuneração de servidores 
para sua precificação e embater futura alienação a interesse 
da Prefeitura Municipal de  Sic)  Bernardo — MA, o certame se 
realizará no dia 26 de setembro de 2022, as 14:00 horas (horário 
de  Brasilia  nasalada Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. 
A ser regida pelas normas deste Edital pelas disposições da Lei 
Federal n° 8.666193 e demais legislação pertinente. 0 Edital, esta 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a6' feira, 
no horário das 0600  ás12:00  horas, onde também poderão ser 
obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edna! 01 ( urna) 
resma de papel 4, das 08:00 as 12:00hs. 

São Bernardo-MA, 01 de setembro de 2022  
Eliza  dos Santos Araujo Lima. 
Presidente da  CPL.  
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