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sessão pública do PREGÁo elefRÔulco ocorrerá em 24 de
fevereiro de 2023 às 11h00min, no site www.licitanet.com.br, nos

termos das condições descritas no Edital. O Edital e seus Anexos
poderão ser obtidos através da internet pelos endereços eletrônicos:

www.licitanet.com.br e

https://sucupiradoriachao. ma. gov.br/transparenciai Sucupira do Riachão
- M4,07 de fevereiro de 2023. Jose Warlen Barbosa da Silva -

Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUI{ICIPAt DE SUCUPIRA DO RIACHÃO . MA
Avrso DE LrcrTAçÁo
PREGÃO ELETRÔN ICO N.' OI/2023. PROCESSO ADM I }.IISTRATIVO
N." 446.436/2023.
A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA, pessoa jurídica de

direito público, com sede à Rua SãoJose, N." 479 - Centro, inscrita no
aNPJ sob o n.' 01.612.338/0001-67, por intermédio do Excelentíssimo

Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRO]{lCO, do tipo MEI{OR PREçO POR ITEM. Objeto:
CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊilEROS
ALIMENTiCTOS DIVERSOS, DESTINADO AS SECRETARIAS
MUNTCIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO.MA, PARA
PARTICIPAçÃO EXCIUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS. O recebimento das propostas,

envio dos documentos de habilitaçã0, abertura e disputa de preços,

será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.licitanet.com.br A abertura da sessão pública do PREGÂO
ELETRONICO ocorrerá em 24 de fevereiro de 2023 às O8h30min,
no site www.licitanet.com.br, nos termos das condições descritas no

Edital. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet
pelos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br e

https://sucupiradoriachao.ma.gov.br/transparencia/ Sucupira do Riachão
- M4,07 de fevereiro de 2023. Jose Warlen Barbosa da Silva -

Presidente da CPL.

Publicado por: JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA

Código identificador: 4b05d5b34891b8d262b2defb7 e92eeda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

CONHECIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCIA E TECNOTOGIA.
DE D|VULGAçÂO ttg OOt/2023, DE 26 DE 

'ANEIRO 

DE 2023.

SULTADO FINAT DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES / TASSO FRAGOSO.MA N9
DE 26 DE EIRO DE 2023.

TEMPORARIASETETIVO SIMPLIFICADO PARA

RESULTADO FIHÀL DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado de Professores de Diversas Áreas de conhecimento e formação de Cadastro de reserva da Secretaria
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, criado pelo decreto Ns 002/2023 e a formação da Portaria Ne 005/2023, exarada pelo Prefeito
Municipal de Tasso Fragoso Estado do Maranhão, cumprindo o disposto no Edital de Processo Seletivo/ Tasso Fragoso Maranhão Np 001 de 26 de
janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, torna pública o resultado final, da pontuação dos candidatos no
processo seletivo com provimento de cargos para contratação temporária no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Maranhão, de acordo com a relação nominal em anexo.

lnformamos que os Candidatos terão que atender todos os critérios estabelecidos no item 7, do instrumento editalício que norteia o certame em
uestão.

Professor de Educaçáo Física - AREA I - ESCOTA MUNICIPAL VITORINO FREIRE
CADASTRO DE RESERVA

CANDIDATO IPoNTUAcÃo lsrruAcÃo

I . ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRElniciais 19 ao 5o

CANDIDATO IPONTUACÀO
Maria Betânea Dias de Araúio E
Elisângela Bandeira da Mota Barros E
landra Ferreira da Silva F
Angra de Abreu Vieira
Aldeide Ferreira Lima Io

-ucileia Cabral Guimarães IO
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Professor de Língua PoÉuguesa - AREA I - ESCOLA MUNICIPAL VITORINO FREIRE
CANDIDATO IPONTUACAO lsrruAcÂo
Maria de Nazaré Teixeira Lima lg lcr.lssrncloo
Auricéia Macedo Quixabeira Is lcussrHcloo

- Educaçáo Especial . AREA I - ESCOLA

lPoNruAeão w
Lucireis Tavares tlegreiros Silva F IcLASSTFICADO
Maura Ferreira de Carvalho Ie lcLAssrFrcADo

CEÍ}TIF'IAl]D Úi6TTALIíE}ITE
Ê fDr.t tÂHlM§o 0E 'tEt4p0 1731186Ê

. VITORINO FREIRE
:ANDIDATO

www.famem.org.br



Caema realiza mutirão para negociação
de dívidas de consumidorcs
A Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão
(Caema) realizou um grande
mutirão de negociação de
dividas, nessa quana-feira
(8), no Núcleo da Defensoria
Pública, que fica na área
ltaqui-Bacanga. A iniciativa
teve como objetivo oferecer
ao consumidor a oportunidade
de quitaÍ seus débitos com a
instituição. O evento, batiado
como Dia D, foi promovido
em parceria com a Defensoria
Públicâ do Estado (DPE).
No mutirão, consumidorcs
em débito com a Caema
aproveitaram as condições
especiais de negociação. Entre
estas, a isençâo de díüdas
até R$ 2 mil, cujas contas
sejam iguais ou inferior a R$
130; 70"/o de desconm para
dÍvidas acima de RS 4 mil,
sentlo entrada de 10oÁ do valor
devido e podendo ser pago em

I 12 parcelas iguôis. Foram
rgociados débitos datados

\l dia 3l de dezembro de
2022, para clientes vinolados
a imóveis residenciais,
comerciais, indusúiais e
também aos poderes públicos.
A coordenadora de
atendimento Caema, Sílvia
Carvalho, destacou a
oponunidade do evento para
que os consumidores possam
regularizar seus débitos com
a empresa. "A Cêema, por
meio do govemo do Estado,
conr aval do govemador
(larlos Brandão, vem tazendo
esta oponunidade aos
consumidores. Uma chance

Fara que possam regulailar

seus débitos, úru seus nomes
da negaüvação e poder
retomil o seü abast(imento,
caso 6t€ja suspenso", fÍisou.
Sílvia Cawalho destacou o
momento difícil vivido durante
a pandemia da Covid-19 e
que impactou fortemente na
vida das familias. "Neste
s€ntido, o mutirão é muito
signifrcativo pois, por conta
da pandemia, várias pessoas
tiverm complicaçôes em
sua vida flnanceira e não
puderm honra com alguns
compromissos, e a água é um
bem da qual a pessoa depende
no seu dia a dia. Por isso, a

Caema trz esta oportuidade
Pilã que o cl.iente possa frcar
em dia", resltou.
Na avaliação do defensor
público Eduudo Rebouças,
a parceria entre a DPE e o
governo do Estado, é bastante
decisiva para a população.
"No caso do muúrão, uma
parceriâ muito importante,
pois acaba, de certa foma,
com as dívidas das pessoas.
Díüdas que vão crescendo
cada vez mais, quando não
há a devida negmiação. O
muúrão tem esse foco de sanar
mses débitos e evitar o super
endiüdamento do consmidoÍ,

que é ma das maiores
demandas da Defensoria
atualmente", infomou
Eduardo.

AtÉ o Ftl't Do Í,{Ês
Interessados em negociar
devem se dirigir a ma das
lojas físicas da Caema, tanto
em São LuÍs como nos demais
municípios do Maranhão, ou
Iigar para o Call Center da
empmsa (0800 7010 195), pila
o Whatsapp (98) 9913-0195
ou ainda acessar o aplicativo
Caema Mobile. A campanha
Fique em Dia com a Caema
vai aré o diâ 28 de fêvereirc.

Maranhão r€cêbe primeirâs doses
de vacinas bivalentes contra Covid-9
O Govemo do Marmhão tem dado continúdad€
às açôes de imunização da população contra a

Covid-19. O primeirc lote das vacinas bivalentes
da Pfrzer, que prctegem conra a cepa original
e a variante Omicrcn. chegou ao estado, nesta
quaíô-feira (8), com o quôntitativo de 32.400
doses. Ató o dia 20 de fevereiro, o Ministério da

Saúde enviará ao Maranhào o totil de 506 mil
.loses-

ois da chegada dos três lotes da vacina,

- -, realizada a disribui(ào aos 2l 7 municipios\ír^.ranhenss. 
que se darJ por meio das Regionais

dr Saúde. De acordo com o secretfuio de Estado
da sàúde, l idgo Fernandes, a equipe já possui

uma estratégia pdra a logística de envio.
"As!;ô que o Ministério da Saúde finaliar a

entrega, nós laremos a distribuição üa terestre
e !ia aérea para os municípios. para que
automaticamente eles possàm iniciar o process
dc imuniTaçào dd nossa populaçào. Mas é

importante deixar um aviso: só pode tomar a

vacina bivalente quem tem o esquema básico
completo, a primeira c a segunda dose", explicou
o secretário-
Confome orietrtação do Ministódo da Saúde,
a rmunizaçâo com as vacinas bivalents srá
dividida em quatro fases. Vale ressaltar que ela
só pode ser administrada após quatro mem de
qualquer uma das ouhas doses.

Na primeira fas€ de imudzação, os grupos serão
vacinados na sguinte ordem: pssoas com 70
anos ou mais, moradores de insdtuiçôes de
longa pemanência (ILP), imunocompmmetidu,
comunidades indigenas, dbeirinhas e
quilombolm. Na *gunda fase, serão vacinadas
pmsoas de 60 a 69 anos; na t€rceira, gestantes e
puérperas; e na quarta, os profissionais da saúde.
Como a bivalente é destinada apenas para o
público que tenha completado, ao menos, o
esquema básico, o secretfuio Tiago Femmdes
ainda reforçou a importância da vacina e a
necessidade de as pessoas burarem pelos pontos
de vacinaçào.
"Estamos numa busca incmável por aquele
cidadão que ainda não tomou sua vacina,
é imponante que a pessoa se imunize. O
atrrandamento da Coüd-19 em todas as íaixas
etárias decom, em espeial, pelo prmesso de
ampliação da cobenura vacinal. Avacina é o
cminho mais efrcz pila que a gente possa

atenuar ainda mais o cenário da Covid-19",
destacou Tiôgo.
Imunização
Pila aqueles qu€ âinda precimr atualiza o
esquema vacinal da Covid-1g, a vaciÍação na
rede estadual, em São Luís, está disponÍvel nas
Policlínicas Vinhais e Cidade Operária, além dos
pstos municipais de vacimção.

Mesa BrallSegcrcaliza
Feirade OrgÉnlcos na
Unidade OIhocPÁgua

O Programa Mesa Brasil, por meio
do prcjeto Tenitórios Solidários,
lança nesta quinta-Íeira (9) a Feirinha
de Orgânicos com comercialiação
de alimêntos in natura ê dê basê

agrwológica saudáveis. odunds
da hona comunitária e dos quirtais
solidáúos siados durante a realizaçào
do prcjeto na comunidade do Anaial,
zona rual de São Lús. A feira
acontece das 10 às 14h, no Sesc

Turismo.
"Na Feira de Orgânicos, o público do
Sesc Turismo terá acesso a prcdutos
Irescm, direto da lavoura pam a sua

mesa. Assim, ajudamc quem produ
e tmbém quem comme", ressaltou
a coordenadora do Mes Brasil,
Robena Ribeirc.
No Sesc T[dsmo, seÊo
comercializados verduras, frutas e

outros alimentos, or8ânicos. A feira
conta com expositores da Associação
da Força do Povo, do baino do
A[aial, enúdade social cadastrada

no M6a Brasil S6q que no ano de

2022 pmicipou do prcjeto Tenitórios
Solidáric.

PREFEITURA MUNrcIPAL DE SUCUPIRADO RIACHÀO. TtA
Avtso oE LtctTAçÂo

pREGÃo ELEÍRôNtco N.' 02/2023. pRocEsso AoMtNtsrRATrvo N..
4t .tt31t2023.

A PÍeÍeituÉ Municipal dê SucupiE do Riaciào - MÂ, pesa iuridie de dkêito
públi@. m sede à Rue Stu José, N.'479 - Centro, inscdh no CNPJ sb o
n." 01.612.338/000167. p intmédio do Exelenri$imo Píefêito Muncipâ|,
lYalteÍlns Rodígues de Azevedo, lo@ públi@ a Íealiação dô prc@dimenb
de licjbÉo, na modalidde PREGÁO ELEÍRô||CO, do üpo iíEtOR PREçO
POR ITEIí. Objelo: COI{ÍRAÍAçÃO DE ETPRESA PARA FORi{ECIIENTO
DE f,AIERIAL oE uIúPEzA, HIGIEIE E UTEisIuos OoilÉsTcos, DEs-
TtilaDo As sEcREraRlas tuNtctpAts oE sucuptRA Do RtacHÁo{A,
paRA paRnctpÀçÀo Exclustva oÊ rtcRoEtpREsas, EtpREsas DE
PEOUENO PORTE E EOUIPARADAS. O r@bimenbdas pbpo§as, enviodos
tumentos do hâbililâÉo, aberluÍa e dispuh de preçG, $rá exdusivdmen-
te por reio eleÍóni6, no êndêreço w.licitanet.6m.ba À âbedurâ da sessào
públi€ do PREOÁO ELETRÔNICO o@roÉ sm 24 itr Lv.r.lÍo dr 2023 à!
ílhoomln, no sile w.licitanet.mm.hr, n6lemos dâs Mdiçoes descritas no
EditáI. O Edital e *us Ànexc podeíão sr oblidos atrávés da intemet pd6 s-
dê@ç6 eletrónús: ww.lacibnet.6m.br e https://sucupi€1,fr âchao.m.go[br/
lmnsparencia/ SucupiÍa do Riacàão - MA. 07 de feveÍeio de 2023. Jos WaÍlen
Bâôos da Silvâ - Presftrente da CPL.

K

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SUGUPIRA Do RIAcHÂo . MA
Avrso DE LrcrtAçÁo

PREGÀo ÊLETRÔNEo N," 01/2023. PRocEsso ADIIINISTRATIVo N.
,1,t6.435/2023.

A PíeíeiluB Municipal de Sucupká do Riacháo - MÀ, pesa jurídhá de direito

oúblico. com sde à Rua Sáo Jo*, N.'479 - Cenh, inscdta no CNPJ eb o
n.' 01.6 12-338/000167. Fr rnlcmêdio do ExcelentÍsimo PÍêíeilo Munorpal,
Wallerlins Roddgues de Azêvedo, loma púbi€ a íealiação de píeêdimento
de lici6ção. na modalidade PREGÁO ELEIRÔMCO, do tipo ttEt{OR PREçO
POR rTEr. Obicro CONÍR ÍAçÀO DE EIPRÊSA PARA FORIIECIXEilTO
DE GÊNERos alr[ENTlcos DrvERsos, oEsnMDo as sEcREÍARtAs
MuNtctpAls DE sucuptRA Do RtAcHÁo{a, PARA p RTtclpaçÃo Ex.
CLUSMA OE IIICROEIIPRE§AS. ETPRESAS DE PEOUE},IO PORÍE E
EQt IPAÍIADAS. O recebimento das prcpoélas. envio dos doamêntos de hâbi-
litaÇão. âbedura e disputa de preço6, sêrá grclusivârente por meio eletl6ni@,
no endereço ww licllanet.@m.ú A âbênuB da sesso púilr€ do PREGÂO
ELETRôNrcOo@trerá em 2,{ d6Lvcolrod6 2023àt 08h30mln, nosit6wW.
licitanêl com bl nos lemos dâs @ndições desútâs no Edibl. O Edital e seus
Anexos pderão ser obtdos âtavés da ntemel Flos endeíeços elelónr@§.
ww.ncílanel @m.bí e hflpsJ/sucupEdoriâchao.ma goyb/traGparencia/ Sucu-
pira do RBcháo - MA, 07 de l€verero de 2023. Jo* WâÍlen BaÍbosa da Silva
- Presdente da CPL.

PREFEÍTURAtlut{tctpAl DE cÂilotDos HENDES - MA

AVISO DE UCIÍAçÃO XA1ERIAL PERTANENTE
avl§o oE ucrÍaçÀo pREGÀo ELEÍRot{tco § 0oüm25 pRocEs§o ao.
il|N|SÍRAIIVO tf 006/2023. A PêfeituB Municipal de Cândiio Mmdes, poÍ
mio de sua coMrssÀo PERMANENTE 0É LtcrTAçÁo - cPL, loma púbri@
quê rêaliará PREGÁo ELETRÔN|CO n 001n08. ilro obieto é o REGISTRO

OÊ PREçOS, PARA COIITRAÍAçÀO DE EXPRESA PARA FORNECITETíIO
oE mATERIAL PERTANEXTE DE ESGRITORIo E ToBILÁRIo EM GEML,
PARA ATENDER AS NECESSIOADES DAS DIVERSAS SECRETARI,AS DO

XUNICIPD DÊ CÀNDDOS MENDES . I{A, Sb A fOMA ÊLETRÔNICA, NO

Município de cândido Mendes/MA, do tipo 'MENOR PREço", cRlTÉRlO DE
JULGAMENTO 'POR ITEM' que 6gêtssêá pelâs disposiç,ãês da Lei Fêdeíal

n0. 10.520, do 17 de julho dê 2002, 0oc6to 10.024/19 e Decrolo No 7.892, de
23 janoirc de 2013. pê{6 Lei 8.666/93, de 21/06/93 o suas dtemÉes e, áindâ.

Flo edtabeleido no indrumnlo cilve'lórlo e seus ânexos. Dala: die 03 d.
m.ço d. 2023 à.08h30írin hoáíio dê BrasÍ|ts, nâ pletaíma de compras do
Govemo Fedeml M-@hpÉret.@m.br. O Edital e sus aneros edáo à dispc
siÉo d6 rnbresdc na ela da Cmissáo Pemanêntê de LEibção de Z a 6t
íoiG das 08h00min às l2h00min, a Rua Âb€l Fo@, S,{.1, Piracmbu, Cândido
Mond6 - MA. 65280{00. onde poded s6r @nsultado ê/@ oblrdo gÉluitamente
en mÍdia Emovlvel {pendris), adquirido de foma Íi§€ (em papel) mediante

ao Ecolhimonlo dâ impodalrcia de R$ 30,00 (lrinta rêâis)âhvés de DAM (do@-
menlo ds are@daÉo municrpal), ou no PortaldoCmpEsdo Govemo Fedeíall
ww.@mp6sgovmârentâis.gov.br. Esclârucimonlos âdicionâis dêverào ssr
prol@lados nâ Comissâo Pgmandls dê LEitaÉo, no hqário dê sxpodionto
ou poÍ êmâil, no enderêço elekôni@: €ndidorendes.cpl@gmail.@m. Cândido
Mendes - MA07 dê ÍevseiÍo de 2023. Edhll$n Cunha Filho. Sesetáio Mu-

nicipal de Admini§Íação Indúdtlla e Comé@o do Municiplo d6 Candido Mend ?s.

PREFEITURA TUNICIPAL DE COOÓ - TA

PREGÁO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO NÔ 19/2023. A
P€feituE Municipal de Codó/MA toma públi@ que realiaÉ licitação
na modalidade Pregão Eletrônico para regiíro de preços no 19/2023,

tipo menor preço. Objeto: Regilrc de preços com a finalidade de

@ntrataÉo de pessoa juridi€ para o fornecimento de absoruentes
para doaçao junto a *crelaria munrcipâl de $úde do municipio de
Codêl\,lAde a@rdo @m editale anexos. OATA: 27102/2023 HORÁRIO:

08h:30min (oito horas e trinta minutos). EOITAL: O Editâl e susanexos
edtão à disposiçáo dos interssados no endereço eletóni@: httpsr/
wW.poÍtald@mpmspubli€s.mm.bÍ/1 8/ e pelo emil: cpl2021@do@
gmail.@m. lnfomações podem serobtidas na Comisúo Pemanente de

LicitaÉo pelo e-mail: (cpl2021codo@gmâil.om). BASE LEGAL: Lei n.o

10.520i2002, dos Decretos Federais do no 10.024/2019 e 8.538/2015,

da Lêi Complementar no 12312006 alt€rada p€la Lei Comdementar no
'155/2016, e subsidiariamente, da Lei no 6.666/1993 e de outras normas
aplicáveis. CodóilrA, Codé'/MA, 06 de íevereirc de de 2023. Thaynara

de Lima Pereira Rabelo - SecretaÍia Municipal de Saúde.

AMERICANO FUTEBOL CLUBE, CONVOCA
AESEMBLEIA ORDINARIA, em sua Sêde a
Rua Fedta de Nagô Q B N' 13 Parque Timbiras
São Luís MAdia 17 de Feverêiro as 10 hrs com a
seguinte Pauta 1 )Alteração Egtatutária de acordo
com o Novo Código CivilArts 46 e 54 2) Eleição
da Diretoria para o triênio 20231202412025.

ffi
liEx^Rl

Avrso DE LtctTAçÁo

O SENAR-4.R.-MA torna público que iÍá Íealizil PRO-
CEDIMENTOS LICITATÓRIOS de$e ceÍtame. Abaixo
descriminado:
Processo no 01212023.
MODALIDADE: Pregão Presencial/Edital nô 002/2023
Dâtâ da AbêrtuÍa.' 28/02t2023 - 09:30 h
OBJETO; Contfttação de emprosa êspecializada no for-
necimento de seviços de admini§ração, gerenciamento e
fomecimento do benafício \ale alimentação".
Base Logal: Regulamento de Licitaçóes e Contratos do
SENAR.
Local: Rua HumbeÍto de Campos, 185, Centro, São Luís
- MA.
Edltâls: Disponíveis no enderêço acima. lnÍomaÇôes
(98) 331 1 -31 64/33í 1-31 55; e-mail: cpl@senar-ma.org.br
ou patrimonio@senar-ma.org.br Íalar c/ Reginaldo Vieira,
William Diniz ou Jorge Nassar.

' São Luís,06 de fevereiro de 2023.
William Dlniz Silva

Presidente da CPUPrêg@iro

PREFEITURA TUNICIPAL OE CODÓ . TA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO NO 2Ol2023. A
PÍêfeitura Municipalde CoddMAtma públi@ que realiara licilação na
modalidade Pregão Eletóni@ para rcgidtro de preços no 20/2023, üpo
mnor pr€ço. Objeto: regidrc de prêças @m a finalidade d€ @ntrataÉo
de pess juridi@ paE o fomedrenio de agua minffil paB atender
as n@ssidades da s@taria municipal de govemo do município
de CodôMA d€ a@Ído @m edital e anexos. OAIA,27n2n\23
HORÁRIO; 08hr30min (oib ho.as ê tÍinta minut6). EOTTAL: O Editat
e seus anexos e§áo à disposição dos intorêssados no enderêço
eletrôni@r httpsjlvíwflpoÍtaldmmpÍespubli@s.@m.br/18/ e pêlo

êmâil: cpl2021@do@gmail.@m. lnÍomações podem se. obtidas na
Comissão Pemanente de LicitaÉo pelo email: (cpl2021codo@gmail.
@m). BASE LEGAL: Lei n.'10.520/2002, dos Deqetos FedeEis de no

10.024/201S e 8.53820í5, da Lei Complementar no'123/2006 alteEda
pela Lei Complementar no 15í2016. e subsidianamente, da Lei no

8666/1993 e de outras mmas aplacávsis. Codó/MA, Codc/MA, 06 de
feveÍeiD de de 2023- FÍancis André Jansn - S@tario Municipal
de Govemo.
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