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site  https:,/www.portaidecomprasbecom.br  sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Mun c:pal. na sala da Comissão 
Permanente de Licitação. situada na Pça Bernardo Coelho de 
Almeida. Centro,  Sao  Berna-do - MA. O edital e seus anexos 
encontram-se dEsponiveis na pagina  web  do Portal de Comprasbr-
enderego httpsi,www.portaldecompraspecom.or. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e./ou pelo telefone ;" 98) 3477 - 
1892 das 08:00 as 12:00hs.  Sao  Bernardo-MA, 23 de maio de 
2022.Eliza dos Santos Araujo Lima. Pregoeira Municipal. 

Aatar Va.deane Pesca :os Santos 
Codrge de roennficação d36bded344adac812c0eS7b276aec84016b9e3b 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO AVISO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 027/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL. DE  SAO  BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 027/2022. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal ce  Sao  Bernardo, 
Estado do  Maranhao.  tome público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar. sob a égide da Lei n.e 10.520/02. 
Decreto n. 10.024:19 e subsidiariam,ente as disposições ca Lei n.' 
8.666/93 e suas aiteracões  poster  ores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Prego  co  tipo menor preço por 
iote. que  tern  por objeto Registro de preços para futura contratação 
de empresa para fornedmento de materiais permanertes comuns 
para a Prefeitura de São Bernardo,MA, c certame se realizara no 
dia 10 de ;unho de 2022. as 08:00 horas (horario de  Brasilia).  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https:twww.portaidecorrorasbr.corn.br, sendo presidida eeia 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação. situada na Pça Bernardo Coelho de 
Almeida, Centro,  Sao  Bernardo - MA. 0 edital e seus anexos 
encontram-se Oisponivels na pagina  web  do Portal de Comorasbr - 
endereço https. /www.portaldecom.prasbecom.br. Esdarecimentos 
adicionais no mesmo encereço e,ou oelo tieefone 98) 3477 - 

1892 das 08:00 as 12:00hs.  Sao  Bernardo-MA. 23 de maio de 
2022.Eliza dos Santos Araújo Lima. Pregoeira Municipal. 

Actor: Vaideane Pessoa das Santos 
Coogo de icenbticaçac f9281 ' 304853fC Seebe29d3525536-  7 7s 54r 787 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO AVISO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - SRP 28.2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 

AVISO CE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 282022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO AVISO DE 
LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO - SRP 23/2022.  

PREFER  URA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 29/2022. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  See  Bernardo. 
Estado  co Maranhao,  torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, sob a ég'.de da Lei n.° 10.520102, 
Decreto n.° 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.' 
8.666;93 e suas alterações posteriores. licitação ^a modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor prego po-
item, que  tern  por ob,eto  Registry  de preços para future contatação 
de empresa para fornecimento de  gas  medicinal para a Prefeitura 

de  Sao  Bernardo/MA, o certame se realizará no ma 10 de julho cie 
2022. as 15:00 horas (horário de Brasllia). através do uso de 
recu-sos da tecnologia da informação, site  

hepse/www.portaidecomorasbecom.br. sendo presidida pela 

Pregoeira desta Prefeitura Munt,pal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de 
Almeida. Centro. São Bernardo - MA. 0 edital e seus anexos 
encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Comprasbr - 

endereço hrps:,.www.podaldecomprasbecorrebr. Esclarecimentos 
adiciorais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (' 98) 3477 - 
1892. das 08:00 as '2:00hs.  Sao  Bernardo-MA. 23 de maio de 
2022.Eliza dos Santos Araújo Lima. Pregoeira Municipal. 

Acto,  Vadeerie Pessoa dos Santos 
r;dcvo de ,delt:hcagao. 545c92001)44db2f593ftd68ta813e57ca0adecrOgt 

A Pregoeira  ()Fidel  da Prefeitura Municipal de  sap  Bernardo. 
Estado do Maranhão torna publico, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar. soo a égide da Lei  re'  10.520/02. 
Deereto  re°  10.024,19 e subsidiariamente as disoosições da Lei n.' 
8.666/93 e suas alterações  poster  ores, licitação na modailoade 
Pregão Eletrôr  .co  para Registro de Preço do tipo menor preço por 
Item, que tem por objeio Registro de preços para futura contratação 
de empresa para fornecimento de lIxelras, abrigos, bancos de 
pragas pare a Prefeitura de  Sao  BernardoiMA, o certame se 
realizara no cia 10  cc  junho oe 2022. as 14.00 heeas  hot-Ano de  

Brasilia).  atraves  dc  uso de recursos da tecnologia ca informação. 
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Iccalzace 
eavc Ca •• • 

ALUMAR FART& DO 10  E\COVRO 
DE PROF $S 0\A S DE E\FER\i1AGE\/ DO 

TRABAL-O DA 'AREA  PORTUÁRIA  

0 ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO TRABALHO DA  AREA  PORTUÁRIA 
CONTOU.AINDA, COMA PARTICIPACAO DO PORTO DO ITAQUI E DA COMPANHIA VALE 

Represertanao a Alurr.ar. 
a Enferme.ra Coorcenaaora. 
lama Nunes apresentou o 
pairei -Programa de Saacie 
Meatai thAkciiar" ria primeira 
taamaio do orienta,  tat  retriti, 
no da !9.05. arofssionais 
de Enfermagem ScTrabaHo  
tort  0 aojetivo de eiscutir e 
trocar exper.ir.c.as  soare o 
caidam nagrai ma prevençio. 
ira preservaçao e assisancia  

(le  sasaat dos trapainaorres  qua  
atuara no setor 

Na apresentaçao a 
coorceaadora destacou 
aspeacs que corzr.ouem 
para o comprometimento 
da saude mesa! e corr.: as 
Nrramentas utilizadas 
prcgrarra as Alartar tirr 

trazido beneficies para os 
partic panaes "A aceleração 
do nano da  inch  coocana há 
moto  tern ado  assuada coma  

urn  aos motivoa ria a..rnento 
de casos ridadonapos a saude 
mentaa assan coma.  estrum  e 
tensão errocionalpromnientes 
da vim pessoa i e profissional. 
Apiadern.a da COVID.I9  

so  agravo este processo. 
pia-anoe as distúrbios coma 
devessia e ansietlaae-. 
exaiico...  Isom  

As ações  co  Programa 
de Saace  Mena:  da  Atonal%  
realizacts por unto egaipe 
multip-ofissional formaaa 
por Mec,cos. Enfei meircs. 

Pocciogos,  Assistance  Saco,, 
tem per obietivo  racer  

urna 'r-raio compreensio. 
Der  parse  do colaborador. 
sobre 3 saúde mental, quando  
hi  corriprometirrento na 
;uai  :lade  de rida e acima 
de :Loc uma refiesão soore 
a importinc.a  put  deve ser 
dado a sua saude mentor. "0 
conreomento dearustiaca e 
esclarece a importinca ae 
ouscar aludi monde neciedano. 
Palestras socire Saade  Mentz  e 
Wnpachas Ce sa,de corno sor 
exempla o Setembao Amarelo.  
sae  hodamenms para  orator  
esse eatendirento.  Noise  
P-0grarna destaca  corn  traiu 
propriedadeque nic 'atemos 
2$icoterap,3 par+, es:afros 
doentes, faiemos pscoterapia 
tara não anoecerrnos- . 

trifle:mu a coordenaoora 
Participou  camber  do 

evento a Enfermeira do 
Trabalha, Valouma Ferreira 
Sarr.os, que abordou a Aroarao 
da Enfermagem Saucle 
Ocupaciorai enfatiur.ao a 
raportincia do Enferraeirc  
vs  gerenciameato da  
Sauce  dos Colaboradores 
Foi apresentado todos os 
on:lamas de saude da Alurnam. 
que seguem os Padrões 
Mandois de  &lode  ei Ascos e 
Normas R egu  amen aeons  
der corro a  estrum-a fisica 
do Amnulatario Medico,  wide  

e priorizado o atendimento 
seguro humano e de qualidade 
a todos as colaboradores  
drams  e indretos da 

• 

A Facer:oil:. da  Cc alarm  Ca  Seas.  Serviram eTurisinc do 
isoco do Marantic tFecomerco.MAi realla.nesa terça-
-era (3Ia a solenicacie de posse aa lia acal Diretoria,  qua  
conmaira os tramihos da entidade entre os ales 222 e 2026. 

A  gestic]  Oeste atmaninio seta liderzaa peio empresirio 
Mauricio Aragão Feijo, que ate entio ocupaaa o cargo de 
3" vice-pram:Sena da Fecomercio-MA quando  lo  eleito 
navo presidente da casa por ur.animidace.^c alume cia 
26 de abni.A cerimania  sera  realizaea is 181130. no Teatro  
Sex  - Napoleic Ewerton. no Ccadominic 'ecomercioaSesza 
Serac.locai.racc ra  Arvada cat  Holandesesear São Luis 

A assinatura  dc Term in  Passe do presidente e ri 
diretorsa conari com a presença de autoridades dos 
poderes E.r.ecutivo. La-pia:Um: e jad.ciao  co Maranhao. 
Wares  da Confederação Naciorial do  Camera* cc  Bens. 
Servoass eTuromo 1CNCi eco Feceraçaou de oatros 
esados,  tier)  de eatimaes empresaaos. cingentes 

iosinslicais.insutuições financeiras e demais aarceiros. 
assumir o cargo de 5' presicence  at  Fecomercio. 

to Feiab.  cue ay-ale-ante  ad -Tamara  41-,  saoppaig de 
zaa  -Las  voltado para o corrieroo a:aced:12 tiara sucessio 
as ativicades da  gestic  io empresa-'o  jaw  Arteiro da Silva. 
Sue comando a entiaade por 39 anos ;l983.2022a 

Ao longo  at  auase castra cetadas de atuação 
instoaciorialalose Asteiro camoern se desacou  coin urn  
lava° robusto no fortaleciranto ao seta,  empresarial do  
Maranhao  e mião das entiaades oe classe.  samara  a frente  
all  coma sindical.Fo. eimpresaric do segmento ae vescuano 
2 cialçados.diretor-fundacior  ea Camara  de Dirigentes 
..:atas.raernbro de  Corset*  De watro do  Sabra&  

preseaente  so  Sindicato :es loilsas do Comercio 
se São Luis.  Weir  de ocupar o cargo de vice-Kea dent*  
ta Confecieração Nacionai  so  Comercia ¡CNC., 

PERFIL DO NOVO PRESiDENTE 
A carreira de Maunco Feijea  cue  semont se roadilooL 

aea Asa° estratégica e  ern  defesa aos interesscs  
el-pesarias no estaao.o aosiciorou  curio sir  aos 
principais norrses  pro  sacede,  !out  A-teraNascido  ern 
Sacral.  no Ceart feiiia caegou a Sio LaiS 30S 20 anos de 
idade e  made  e.-'tio se destaca rc ce"a-  o emoreeadeder 
rnaranhease.com  quase meic secuic ise atuairac no 
comercio varejista (segmerocia  die  viCraciria, 
krninar,i0. móveis e usi6dades oro aaczdista ca-ri a 
consolidação ao  Maraca  Sao/sp.-4. volaco para venda de 
rrercadoras como vestuário, caiaaciu e artigos arolares. 

De (a-adia emoreenaeoora.htturicao Feio erzroa na 
Fecomercio.MA a  convict at lose  Ar :too  sense err  seguida 

;dance do Sindicato ao Comertioaareasta Se Maceras 
.rico e Aparelhos Eleoodomesticos de Sio La:skein disso. 

empresario integra o Conseitio De Secativo  so  Sebrae•MA 
e e merabrc do Contara Corsa tiel da  Carrara  ee Dirigistes 

Lonsas de Sio Luis (COL/Sio C gestor 'es parte. anos 
da cretora da Associaçie Correrciai to Maraniião (ACM1 
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AVISO  CE L10I7A;A0 

PREGAO ELETRONICO - SRP 027:2022 
- da Sae aemaat Ealsar as  

aaaroka  tara  ; or a neoz ateresaocis oe fan -oat a 
a ea ae ..a S2:La2 :aartau ^ • suasomarreria as 

II.s0darte ca La , Siff. 02: e saas auotaões atistuaaaa 
"-uda.:11,2,3 Eeutucc Raw:: se oieçc cc on ̂ , ex. a-eça 
ior oat aae tar Oar Otcer. Rer,,Ardi: de ": '4%1  sara  a.raa cantamrata  te  
arivese troorarto ae mamas teorriraes cw.rs Dal a Pre'aara 
de Sao aamardciala t woo* ealaila 'a cis 10 ce 63 
0t 0: acre ',art at Cares dz,  c.a.:  se reauisas au letotoga 56 

aforritratt. ste  atas.  ,4/1ca aoriarazoomoasaamm a  sarda  ;geS4Ce ;;Aka 
Pregova delta Palea.ra Vuomai.  na  aria as Cornissaa aerraneoe at 
aoteak scoria  -ia  Pça iie.'110C2 C.LOMN: se ;.,,,e4a. i7..Sh.3 Banana 

MA 0 ma e sea aiezcs coonuram-ie :ism:awes ra aona aec. so 

'artal de -  endereço Nas  oaa acraiacoraratai 
Eldora:means acticsiaa ac, e Ae.c ..at'One 
.1202 aas CAN as '2...:07:5 Sat Earrrrtt.., Odamu aa 2:22 Err to  
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAD  BERNARDO 
AVISO  DE LICITA9AO 

PREGAO ELETRONCO - SRP 29.2022. 
A ,,,tepera lass. as ire7ettaa at 55. de,r.. Est., 

;:arare,ad. VAL :1,11,ta. Cara tcrteC.70,72 Sus I e-casadas:.,'ara  saca  

so::  arcas 522.2:47A40!•.110,124 to e s...osicura,-erte as 

asaosies :a .e. - F.066 95 e Lus alteraoas :awaits iota* aa 
mama:ace •egan Eartc= :ors Ritosaa a. 5r-tr,a lo apo oeao 

am or-  oat  ao  izo oaais  Rapar:  de pros ;ea tore raantralacto se 
etOresa  soa  ao-conaos de as taigas :vacs de oraas ore a 
P-eFatuaaos Sic 3.e7KCIA'A c ware so v102e15 PO ale Lira: 

aaaosó.5S %...as .haoac 5,asAie btraveS do usz reta•sas ca 
ietroicaa 56 -'Ona...4J. see eavaocaaadecomprastaxn ser.aa 

arest.ca  oaa ,l-equera laisa V:.‘-mcsa4.  na  saia  as Caressao 

Perreaorie  ao  SC ladki. Vasa ra Pf;a 3emrso  Coem  se Aioest C.EWT. 
iat Srrair., .atale SeIO anelettetrocrmir-segirk-we.i raDaVa 

'-r*  Sc  .̂.lanoaso - e'lrerd naps wmparteonammpiaso acm. 
-dt ES:4-  N0P7MITS ,TeST.0 eNderING a0.1 sea 4.ectle us, 
Ur • '892 :as 5002 as 12-20-as. Sao Bemartio-aa 230u rasa a 2.:22. 
:Tao zaErlos alsoc -Ha Pregoeva mar'-tas'. 
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PREGAO ELETRONICO - SRP 29/2022, 
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aisposictes as 6 666 a:,  suas  alwapaes paserves .oa;.ac ^.2 
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awr, 4.Á tea ats coeic *Arc :4 ;swag  para  taLea CAC -.303 de er-cresa 
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DEBATE DO MARAN14A0 I São Luis, 31  OF  MAIO DE 2022 I  TWA  - FEIRA 

ssrawmg...00,0 

c
elontaladebate.com.br  

COMOZi: '" O Debate 
do Maranho 

MPMA e Policia realizam operaçlk
11,  

s.:- 
contra poluição sonora 
O Ministerio Publico do  Maranhao  realizou, em parcena com 

a Policia Marta', Policia Civil e Secretaria Municipal de Transito e 
Transportes tSMTT durante o  roes  de maio, quatro operações para 
(orbita polo sçao sonora provocada por escaparnentosadulterados 

em rnotocidetas. As operações. denominadasliolezinho". partiram 
de demandas encaminhadas  peal  população par Mel° da Ouvidoria 
do Ministeno  Nikko  do  Maranhao.  Apenas nesse mês, 49 pessoas 
Foram  iodic  radas em inquentos policiais, tendo soda realizados 

arsve acordos de não persectiçáo penal. Alem disso, 42 motos 

‘orarin apreendidas por inegulandades administrativas Atuaram 

ris fiscalizações as Promotorias de Justiça de Controle Externo da 

Ahvidade Policial e de Meio Ambiente, Urbanismo e Pair:nano 
aitural tIe  Sao  Luis, que rem coma titulares, respectivamente, os 

promotores de justiça Jose Claudio Cabral Marques, Claudio Alberto 

Gabriel Guimaries, Luis Fernando Cabral Barreto  Junior  e Claudio 
Rebelo Correia Alencar. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO Ak AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONKO - SRP 027202/ 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, 

Estado do  Maranhao,  torna publico, para conhecimento dos 
interessados que tara rea lizar, sob a egide da Lei n.t.  10.520/02. 
Decreto n.010.024/19 e subsidiariamente as disposições da  Le  
ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modali-
dade Pregao Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor 
preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para 
tutora contrataçao de empresa para fornecimento de  materials  
per mane ntes comuns para a Prefeitura de  Sao  Bernardo/MA, o 
certame se realizara no dia 10de 1uohode 2022, as 08:00 horas 
horario de  Brasilia;,  atraves do uso de recursos da  let  nologiada 
informação,  site  https://www  portaldecompraslatcom.br, sendo 
presidida  peed  Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na salada 
Comissao Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo 
Coelho de Almeida. Centre,  Sao  Bernardo - MA.0 edital e seus 
anexos encontram-se dispontveis na pagina  web  do Portal 
de Comprasbr - endereço https://www.portaidecomprasbr.  
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ 
ou pelo telefone (' 98) 3477 - 1892. das 08:00 as 12:00hs.  Sao  
Bernardo-MA, 23 de maio de 2022.Eliza dos Santos Araujo Lima 
Pregoeira Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
AVISO DE LICITAGA0 
PREGÃO  ELF IRONIC°  - SRP 28;2022. 
A Pregoeira  Dacia'  da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, 

Estado do  Maranhao,  toma pablko, para conhecimento dos 
interessados que  lea  realizar, sob a égide da Lei n." 10 520/02. 
Decreto 10.024/19e subsidiariamente as disposições da Lei 
n. 8.666/93 e suas alterações posterores, licitação ria modali-
dade Pregeo Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor 
meço par item, que tem por objeto Registro de preços para 

:ura contratação de empresa pare fornecimento de lixeiras. 
bancos de pratas para a Prefeitura de  Sao  Bernardo/ 

MA, o certame se realizara no dia 10de junho de 2022, as 14:00 
horas horario de  Brasilia:,  através do uso de  recur  sos da tecno-
logia da informaçbo,  site  https://www.portaidecomprasbacom  
br. sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal 
na sala da Cornissao Permanente de Licitação, situada na Pça 
Bernardo Coelho de Almeida, Centro.  Sao  Bernardo MA. 0 
&Mal e seus anexos encontram-se disponiven °a pagina  web  
do Portal de  Comm  asbr - endereço httpsa/www.portaldecom-
prasbrcom.brEsclarecimentos adicionais no mesmo endereço  
eau  pelo telefone • 98) 3477 1892, das 08:00 as 12:00hs  Sao  
Bernardo-MA.23de maio de 2022f  Ilia  dos Santos Araujo Lima. 
Pregoeira Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - SRP 29/2022. 
A Pregoeira  ()tidal  da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo. 

Estado do  Maranhao,  torna publico, para conhecimento dos 
interessados que fara realizar, sob a egide da Leio.' 10.520/02. 
Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da 
Lei n." 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletreinico para Registro de Preço do tipo 
menor preço por item, que  tern  por objeto Registro de preços 
pare future cont rataçao de empresa para fornecimento de  gas  
medicinal para a Prefeitura de  Sao  Bernardo/MA, o certa me se 
realizará no dia 10 de junho de 2022. as 16:00 horas Ihorario 
de  Brasilia),  atrases do uso de recursos da tec notogia da infor-
macao.  site  https://www.portaidecomprasbacom.hr, sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. na  sala da 

orrassao Permenente de Licitação, situada na Pça Bernardo  
welts°  de Almeida. Centro,  Sao  Bernardo - MA. O edital e seu 
anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Porta 
de Cornprasbr endereço https://wwwportaldecomprasbr  
rom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
rio pelo telefone I' 981 3477 1892, das 08:00 as 12:00hs.  Sao  
Bernardo-MA. 23 de maio de 2022.Eliza dos Santos Araujo Lima. 
Pregoeira Municipal. 

avessia Junina reúne milhares de 
brincantes na Ponte do Sio Francisco 
O público evangélico também será contemplado com o Arraial do Povo de Deus, 

no Parque do Rangedor, nos dias 1° e 2 de julho. 
Grua°, de bumba-meu boi 

tomaram (Ont4 da Ponte Jose 
Sarney Monte do  Sao  Francisco 
no último domingo (291. Foi o 
evento Travessia , unina, uma 
ação inédita do Governo do 
Estadoque realizou a passagem 
dasatrações juninas, arrastando 
o publico durante todo o per-
curso da ponte. 

A Travessia Junina e mais 
urna +novação do  Sao  joao do  
Maranhao  2022. 

A concentraçao dos gru-
pos começou as"!  Sri  na Reffsa 
(Beira-Mara  com a batida pe. 
tuba; do Boi de Ribamar, de 
matraca. As 16h, iniciou a Ira 
vessia na ponte, com os bois 
de Nina Rodrigues isotaque 
de orquestral e de Maracana  
(maraca:.  

Eles seguiram com apoio 
dos trios elétricos ate o outro  
!ado  ria ponte, no bairro  Sao  
Francisco. Tudo isso contagia-
dos peias palmas e animação 
do publico 

'0 Travessia Junina foi uma 
ideia que surgiu para  medal,- 

oar  culturalmente a ponte do  
Sao  Francisco, e ievar alegria e 
música,  errs  combinação com 
o colorido do mosaico de  bars  
deiroias que foi montado sobre 
a ponte Agradeço a todos que 
compareceram, foi uma linda 
testa', disse o secretario de 

Estado da Cultura, Paulo  Victor.  
O autônomo Edmundo Re. 

tira ressaltou a felicidade de 
poder voltar a brincar  Sao Joao.  
"Estava  corn  saudade de sair  
corn  minha matraca, feliz par 
ter voltado o brilho das festas 
juninas após dois anos sem 

festa. Vou aproveitar bastante' 
Para o comunicador  Leo  

Sousa a iniciativa do Travessia 
junina movimenta o turismo e 
aquece o comercio local. 'Tudo 
brincante que vem para ca 
compra sempre alguma corsa, e 
isso ajuda o vendedor infor  mat  

Fecomércio-MA dá posse à nova 
Diretoria nesta terça-leira (31) 

A Federatao do Comercio 
de Bens. Serviços e Turismo do 
Estado do Mararihao (Fecomer-
cio-MIOrealiza, nesta terça-feira 
311, a solenidade de posse da 

sua nova Diretoria, que condo' 
zut os trabalhos da entidade 
entre os anos 2022 e 2026. 

A gestão deste quadriênio  
sera  liderada pelo empresário 
Mauricio Aragáo Feijo, que 
até então  or  upava o cargo de 
3" vice-presidente da Feco-
rriercio-MA quando foi eleito 
novo presidente da casa por 
unanimidade, no ultimo dia 
26 de abril. A cerimônia  sera  
realizada as 18h30, no Teatro  
Sect  Napoleao Ewerton, 
no Condorninio Fecomercio! 
Sesc/Senac, localizado na 
Avenida dos Holandeses em  
Sao  Luis. 

A assinatura do Termo de 
Posse do presidente e da dire-
toria contara com a presença 
de autoridades dos poderes 
Executwo. Legislativo e Judi-
ciano do  Maranhao,  lideres 
da Confederaçao  National  do  
Cameo'  io de Bens, Serviços e 
Turismo i.C.NC) e de Federações 
de outros estados. atem de en-
tidadesempresanae, dirigentes 
sindicais, instituições  finance,  
nas e demais parcetros. 

Ao assumir o cargo de 5' 
prestdenteda Fecomercio, Mau- 

ricio Feio, que .111..airnente 
administra um shopping de São 
Luis voltado para o  (Omelet°  
atacadista data sucessao as 
atendades da gestao cio empre-
sari° Jose Arteiro da Silva, que 
comandou a entidade por 39 
anos 1983-20221. 

Ao longo de quase quatro 
decadas de atuação institu -

cional. Jose Arteiro também 
se destacou com um legado 
robusto no fortalecimento do 
setor ernoresarial do  Maranhao  
e uniãodasentidades de c lasse, 
sempre a frente cia cena sindic  al.  

Foi eMpresano do segmento 
de vestuário e calçados.  dire,  
tor  -fundador da  Camara  de 
Dirigentes Lojistas. mernbro 
do Conselho Deliberativo do 
Sebrae/MA, presidente do Sin-
dicato dos Lojistas do Comercio 
de  Sao  Luis, além de ocupar o 
cargo de vice-presidente da 
Confederaçeo Nacional do Co-
mércio ((NO. 

Perfil do novo presidente 
A carreira de Maunco  Fetid,  

que sempre se notabilizou peta 
vlsao estrateigic a e em defesa 
dos interesses empresariais no 

estado. o posicionou corno um 
dos principais nomes para su-
ceder JOSe Artelf0. Nascido em 
Sobral, no Ceara. Feiati chegou 
a  Sao tuts  aos 20 anos de idade 
e desde então se destaca no 
cenário empreendedor mara-
nhense,  corn  quase meta  sec  tiro 
de atuação no comercio vare. 
¡Ista fsegrnentos de vidraçaria. 
aluminia iluminação, móveis 
e utilidades) e no atacadista  
corn  a consolidação do Marajó 
Shoppirsg. volteio para venda 
de mercadoeas cornovestuana 
calçados e artigos se-Wares.  
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e horirro da realização da  sessile  pablica do pregão. sala da prefeitura municipal de 
peritoró - ma, situada na rua da  prate,  s/n, bairro centro, peritorer/ma,  cep  65.418-000, 
no dia 21 de junho de 2022, as 1500 horas, o edital  ern  inteiro teor estará 
disposição gratuitamente aos interessados de 21  a  al  feira, das 08:00 is 12.00 horas, 
na rua da  prate  s/n, bairro centre, peritore/ma,  cep  65.418-000. quaisquer 
inforrnapies poderão ser obtidas no endereço acima, pelo  e-mail  cpl- 
perrtoro@hotmail.com  

SAUL COELHO SANTOS DE SOUZA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ni 6/2022 

O MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna. público, para conhecimento dos interessados que Tara 
realizar, sob a égide da lei O9 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime Empreitada 
por Preço Unitano, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos Serviços de 
Pavimentação de vias públicas dam uso de bloquetes Intertravado, com bloco sextavados 
e drenagem superficial no Povoado Casse no Municipio de Primeira Cruz - MA, no dia 16 
de junho de 2022, as 14h.00min (quatorze horas), no auditório da Comissão Permanente 
de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, 5/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 0 Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de  la  a 6'  Nara,  no riorado das 08-00 es 
12.00 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importancia de RS 10,00 (dez reais) feito, exclusivamente, através de Documento de 
Arrecadação Municipal. Também está disponível ria  Internet  no  Site:  
http://www.primeiracruzenaacrebr/portal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço ou pelo  e-mail  cpl-prirneiracruzaahotmail.com. 

Primeira Cruz-MA, 31 de mama de 2022. 
WCAS ARTUR BEZERRA PINHEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 

EXTRATO DO 22  TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

EXTRATO  Of  2.  AMMO  DF CONTRATO No 20180615003 -  CPL-  PM5B/NIA 
EXTRATO DO 29  ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO no 009/2021, CONTRATADO: 
GERAL CONSTRUÇÕES TECNICAS LIDA - GETEX, CNPJ/MF sob o no 13.022.102/0001-50, 
sediada em Av. Ana  Jansen.  12,  Qtr.  19, Sala 701,  Ed.  Menees Frota,  Sao  Francisco,  Sao  
LuisMA, Objeto: Execução dos Serviços de Recuperação de estradas aloneIs no Município 
de  Sao  Bernardo/MA. Do valor do contrato original RS 2.820.883,38 ( dois milhões 
oitocentos e vinte mil oitocentos e oitenta e  iris  reais e trinta e oito centavos).  Sera  
aditivado oara o valor de 2.870.000,00 1 dois milhões oitocentos e setenta rnil reais). Os 
serviços acrescidos foram  roves  dispositivos de drenagem. As despesas decorrentes da 
contratação da presente licitação correrão por canta de Recurso Federal COMPANHIA DE 
DESENV. DO VALE DO  SAD  FRANCISCO - CODEVASF Proposta nr. 027757/2020 - CONVENIO  
NR.  908591/2020 - 15.452.0780.1003.0000 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA 
VICINAIS - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica todas as outras 
clausulas permanecem inalteradas.BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93 e suas  alter-epees  
posteriores 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP N 29/2022 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, Estado de  
Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que tare realizar, sob a 
egide da Lei n.9  10.520/02, Decreto n  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
ma 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
registro de preço do too menor preço por por item que tem por objeto 3 eventual e 
future contratação de empresa especializada na prestação de serviços  an  tercetrizaçao de 
serviços  medicos  para preenchimento de vagas temporário na Secretaria Ce Saúde de  Sao  
Bernardo/MA, o certame se realizará no dia 10 de junto de 2022 is 16:00 horas (horário 
de  Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.compeasbr  corn:ha sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na flça Bernardo Coelho de Almeida, 
Centro,  Sao  Bernardo - MA, 0 edital e seus anexos encontram-se disponivers na pagina  
web  do Portal de Compras  hr  • endereço nttps://www.comprasbacom.d. Esclarecimentos 
adicionais rio mesmo endereço e/ou pelo telefone 981 3477 1892, das 08:00 as 
12,0011s. 

São Bernardo-MA. 26 de maio de 2022 
ELIZA DOS SANTOS ARAUJO LIMA 

AVISO  OE  LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP No 28/2022 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, Estado do  
Maranhao,  torna público, pare conhecimento dos interessados que fará  ;Rohrer,  sob a 
égide da Lei n.a 10.520/02. Decreto n.e 10,024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei  
ea  8.666/93 e suas alterações posteriores licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
Registro de Preço do tipo menor preço por item, que tem  oar  objeto Registro de preços 
para futura contratação de empresa para fornecimento de lixeiras, abrigos, bancos de 
praças para a Prefeitura de  Sao  Bernardo/MA, o certame se realizará rio dia 10 de junho 
de 2022, as 14:00 horas (horário de  Brasilia).  através do uso de recursos da tecnologia da 
informação,  site  httpea/www.portalciecomprasbacom.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura Municipal, ria  sale  da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça 
Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. 0 edital e seus anexos 
encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portai de Comprasbr - endereço 
https://www.portaldecoinprasbacorn,br. Esclarecimentos adirionals fa0 mesmo endereço 

pelo telefone I.  9B) 3477 • 1892, das 08:00 as 12:00hs. 

São Bernardo-MA, 23 de maio de 2022. 
ELIZA DOS SANTOS ARALII0 UMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP Ni 27/2022 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo, Estado do  Maranhao,  
torna público, para conhecimento dos interessados que Tara realizar, sob a égide da Lei n.o 
10.520/02, Decreto n.910024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.a 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitarão na modalidade Pregão Eletrônico pare Registro de  Precis  do 
tipo menor preço por  tote,  que  tern  por objeto Registro de preços pare future contratação de 
empresa para fornecimento de materiais permanentes comuns para a Prefeitura de São 
Bernardo/MA, o certame se realizará no dia 10 de junho de 2022. as 08.00 horas (horário de 
Brasitial, graves  du  uso de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://vamrapottaldecomprasbaconabe  sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal, na  sale  da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pca Bernardo Coelho de 
Almeida. Centro.  Sao  Bernarda MA. 0 edital e seus anexos encontram-se disponivels na 
pagina  web  do Portal  on  Comprasbr • endereço https://www.portaidecomprasbr. cortabr. 
Esclarecimentos  adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone ( 98) 3477 - 1892, das 
08:00 as 12100M.  

Sao  Bernardo-MA, 23 de maio de 2022 
LUZA DOS SANTOS ARAU10 LIMA  
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AVISO DE ADIA NTO 
TOMADA  OE  PREÇOS N

,
$2 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 025/2022. A PREFEITIJ 
D0 AZEITAQ vem  informer  a respeito do ADIAMEN 

alligaiP0a  
taiWn Sa-A* 

001/2022 que seria realizada no dia 31/05/2022 as 1.5b. NO DA BEM atertiOAS 
PROPOSTA/SE55A0 PUBLICA: Dia 21/06/2022 as 15h00 OBJETO: 
Contratação de empresa de engenharia pare construção de Unidade Basica de Saacie no 
Bairro Grirtinha. no Municipio de  Sao  Domingos do Azeitao MA. MAIORES INFORMAÇÕES 
PODERÃO SER ADQUIRIDAS  OAS  SEGUINTES FORMAS: Comissão Permanente de 
Licitação, em  dies titers,  de segunda a sexta, das 08h00min as 12h0Omin, por  melts  digital, 
também nesta COMISSÃO, bem como no  site  da Prefeitura Municipal de  Sao  Domingos do 
Azeitão/MA: https://saodorningosdoazeitao.ma.gov.bd  e no  site  do Tribunal de Contas do 
Estado: https://site.tre.ma.gostbre  Mais informações poderão ser solicitadas atraves do  e-
mail  da CPI: cpl.saoclorningosdoazeitaoaigmail.com,  

Sao  Domingos do Azeitao • MA. 27 de maio de 2022. 
HUGO RIBEIRO CARDOSO 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  FRANCISCO DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 015/2022 - CPL/PMSF 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 

O NIONICIPIO DE  SAO  FRANCISCO DO MARANHAO/MA, por meO da Comissão 
Permanente  dc  Licitações, estabelecidos na Praça Sen.  Bernardino Sawa,  s/n, Centro em 
São Francisco do Maranhao/MA, torna público que as 10.00h do dia 21/06/2022, reakara 
licitação na Modalidade CHAMADA PUBLICA N' 001/2022, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de fornecimento de gêneros alimenticlos da  agriculture  familiar 
e de empreendedor familiar rural  au  suas organizações, visando atender as necessidades 
da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através da 
Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Maranhao/MA,  ern  atendimento a 
Lei  re  11.947/2039 e Resolução CD/FNDE ri° 26/2013, conforme especificações e 
quantidades descritas no Projeto Besicia anexo ao Edital, aplicando subsidiariamente os 
termos da Lei n' 8.666/93. Este edltal e seus anexos estão à disposição das 38:001s as 
14005, no endereço acima citado, onde poderio ser consultados  Oar  obtidos 
gratuitamente, bem como disponibilizados por via eletrônica 
(transparencia.saofranciscodomaranhao.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce e 
www6.tce. ma.gov  brisacop/mu ra isite/mu ra I. zul). Demais informações poderão ser 
solicitadas por meio do endereço eletrônico: coisaofranciscoreigmailcom ou na  sale  do 
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos no endereço suprarnendonado.  

Sao  Francisco do Maranhao/MA. 30 de maio de 2022, 
FRANCIANk MENOES  OE  MOURA 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO CARO 

AVISOS  OF  LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Ne 5/2022 

REGISTRO DE PREÇO 005 2022 
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeaura Municipal de São  Joao  do 

Care/MA realizara Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa 
Aberto. do Tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei  ea  10.520/2002, Decreto  Ng  
013/2021, lei  tie  8.666/93, suas alteraçfkis Objeto, Registro de preços para eventual 
e future contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico 
para atender as demandas da secretaria municipal de educação Data e horário do 
inicio da dispute: 13/06/22, as 10:00 mim (dez  hares). Site  para realização tio Pregão: 
www.licitanetcom.be  Poderan participar da Licitaplo as empresas especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificação exigidos no metal, 
para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no  site  
da Prefeitura (httpst//www.saojoaodocaru.ma.gov.br/portalandeephp),  e  Lambkin  nos 
dias de expediente das 08,00 as 12:00 horas, no Setor de Licitação do Municipio, onde 
poderão ser consultados gratuitamente, desde que em media, podendo ainda ser 
solicitado via  e-mail:  ciesa0j0a2021@hotmailcorn-com•  

Sao Joao  do Cara/MA, 25 de maio de 2022. 
IORDANA DA SILVA NASCIMENIO 
Secretária Municipal de Educação 

PREGÃO ELETRÔNICO Ple 02022 

REGISTRO DE PREÇO 006-2022 
O Secretário Municipal de Administração Geral e Finanças da Prefeitura 

Municipal de  Sao  lobo do Caril/MA realizare Licitação na Modalidade Pregão Eletranico, 
tom Modo de disputa Aberto, do tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei no 
10520/2002, Decreto Ne 013/2021, Lei no 8.666/93, sues alterações. Objeto: Registro 
de preço para fatura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças 
para poços artesianos, com prestação de serviços de reparo e manutenção, para 
atender as demandas do municipio de São  iota()  do Cara-MA. Data e  bargee  do inicio 
da disputa: 13/06/2022 as 16:00 horas.  Site  para realização do Pregão: 
www.licitanetcom.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas 
no ramo, que comprovem possuir os requisitos minlmos de qualificaçao exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no  
site  da Prefeitura Ihttps://wvaireaoloaodocaruana.gov.br/portalendeaphpl,  e também 
nos dias de expediente das 08,00 As 12:00 horas, no Setor de Licitação do Municfpio, 
onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em  merle,  podendo ainda ser 

solicitado via  e-mail:  celsao1oa2021@hotmail.com  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 7/2022 

O Secretário Municipal de Administração Geral e Finanças da Prefeitura 
Municipal  on Sao  João do Care/MA realizará Licitação na Modalidade Pregão Eietrónico, 
COM Modo de dispute Aberto, do Tipo Menor desconto, regida  eels  Lei ni 

10.520/2002. Decreto Na 013/2021, Lei  on  8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro 
de preços pare eventual contratação de empresa para fornecimento de  combustive!  A 
frota de veiculos oficiais e tocados do municipo de São  Joao  do Carti/MA. Data e 
horário do  Mid°  da dispute: 14/06/2021 as 08:00 horas.  Site  para realização do 
Pregão: www.licitanet.comOr. Poderão participar da Licitação  irides  as empresas 
espedalizadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos rninimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser 
obtidas no  site  da Prefeitura (https://www.saoloaoclocaruana.gov.br/portaleedeaeliPa  
e também nos  dies  de expediente das 08:00 as 12.00 horas, no Setor de Licitação do 
Municipio, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em midia, podendo 
ainda ser solicitado via  e-mail:  c01sao1ea2021@hotmail.corn.  

PREGÃO ELETRÔNICO N 8/2022 

REGISTRO DE PREÇO 008-2022 
0 Secretário Municipal de Administração Gef31 e  Finances  da Prefeitura 

Municipal de 5.5o  Joao  do Cara/MA realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, 
com Modo de disputa Aberto, do Tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei  xi  
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