
São Luís, sexta-feira, 18 de março de 2022

GERAL 5

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888888888888888888888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
IMPERATRIZ-MA E REGIÃO - STTRI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Imperatriz-MA e Região - STTRI, inscrito 
no CNPJ: 63.536.304/0001-98, com base territorial, Imperatriz, bem como Açailândia, Amarante 
do Maranhão, Arame, Balsas, Barra do Corda, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Buritirana, 
Campestre do Maranhão, Carolina, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Formosa da Serra Negra, Forta-
leza dos Nogueiras, Governador Edison Lobão, Grajaú, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, 
Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, Presidente Dutra, Riachão, Ribamar Fiquene, São Francisco 
do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro da Água Branca, São Pedro dos Crentes, Senador La 
Rocque, Sítio Novo e Vila Nova dos Martírios-MA, através do seu representante legal Senhor Oliveira 
da Silva Lima, portador do CPF: 403.133.013-87, por meio do presente edital, em conformidade com a 
Portaria 671, de 08 de novembro de 2021, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, convoca 
a categoria dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, bem como o Transporte de Motoristas de  
Passageiros Coletivos Intermunicipais, Interestaduais, de Fretamento de Cargas e Logística, com base 
territorial nos seguintes municípios Imperatriz, Açailândia, Amarante do Maranhão, Arame, Balsas, Barra 
do Corda, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Cidelândia, 
Davinópolis, Estreito, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Governador Edison Lobão, 
Grajaú, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, Presi-
dente Dutra, Riachão, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro da 
Água Branca, São Pedro dos Crentes, Senador La Rocque, Sítio Novo e Vila Nova dos Martírios- MA, 
para Assembleia Geral Extraordinária de Re-ratificação de Alteração Estatutária no dia 14/04/2022,  em 
primeira chamada às 09 horas e em segunda chamada às 9h30min, na Rua Simplício Moreira, 810 – 
Centro – Imperatriz/MA, CEP: 65.901-490, com a seguinte ordem do dia: 1. Re-ratificação da Alteração 
Estatutária; 2. Re-ratificação da Inclusão dos municípios: Açailândia, Amarante do Maranhão, Arame, 
Balsas, Barra do Corda, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Buritirana, Campestre do Maranhão, Caro-
lina, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Governador 
Edison Lobão, Grajaú, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto 
Franco, Presidente Dutra, Riachão, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, 
São Pedro da Água Branca, São Pedro dos Crentes, Senador La Rocque, Sítio Novo e Vila Nova dos 
Martírios. 3. Re-ratificação da Inclusão da Categoria: Transporte de Motoristas de Passageiros Coletivos 
Intermunicipais, Interestaduais, de Fretamento de Cargas e Logística; 4. Outros assuntos que ocorrer. 
Imperatriz – MA, 17 de Março de 2022. Oliveira da Silva Lima – Presidente.

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretária Municipal de Assistência Social, designado pelo Decreto nº 041/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 30 de MARÇO de 2022, na plataforma Compras Públicas,  
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da 
proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios que compõem CESTAS 
BÁSICA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município 
de Anajatuba - MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei 
Federal  nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 022/2021, Decreto 
Municipal nº 023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua 
Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo 
portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 14 de MARÇO de 2022. TÉSSIA VIRGINIA 
MARTINS REIS DUTRA. Secretaria Municipal de Assistência Social. Decreto nº 041/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº 042/2022, torna público que realizará 
às 09:00h (Nove horas) do dia 31 de MARÇO de 2022, na plataforma Compras Públicas,  no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 
vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada para locação e instalação de sistema de radiocomunicação na banda VHF, outorga 
e todos os recursos necessários para o pleno funcionamento, afim de atender as necessidades do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Anajatuba - MA, conforme disposições previstas no Edital e 
seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/19, Decreto 
Municipal nº 022/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital 
ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: 
www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 
14 de MARÇO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. 
Decreto nº 042/2022.

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº 042/2022, torna público que realizará às 
09:00h (Nove horas) do dia 31 de MARÇO de 2022, na plataforma Compras Públicas,  no endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifruti, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba - MA, conforme 
disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº 10.520/02, Decreto 
Federal Nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 022/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e 
seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª 
feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço 
eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba 
- MA, em 15 de MARÇO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de 
Saúde. Decreto nº 042/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº 042/2022, torna público que realizará às 
09:00h (Nove horas) do dia 31 de MARÇO de 2022, na plataforma Compras Públicas,  no endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa 
visando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução em sistema 
Informatizado Integrado de Gestão Hospitalar, Ambulatorial, Controle de Estoque, sob a modalidade 
de locação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Anajatuba - MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 023/2021, subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 
08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou 
impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 15 de MARÇO de 2022. LUIS 
FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº 042/2022.

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

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

São Luís, 15 de março de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
04/04/2022 9h30 Nº 0073053/2021 Pregão Eletrônico nº 001/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações 
para implementação e manutenção de um circuito de acesso, sincrono, dedicado à internet, na 
velocidade especificada, conforme demanda por campus, com disponibilidade de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana para os campi da UEMA - (NOVO 
EDITAL).

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

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

São Luís, 15 de março de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO
05/04/2022 9h30 Nº 185129/2021 Pregão Eletrônico nº 010/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para equipar os laboratórios dos Cursos de 
Enfermagem e Educação e Fisica do Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos - 
Convênio nº 820848/2015 - FNDE/UEMA.

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

São Luís, 15 de março de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

Edital de Convocação
O presidente do Conselho de Administração do Fundo de 
Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Maranhão – FUNDEPEC- 
MA, abaixo assinado, convoca os seus associados para reunirem-se em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 29 de março de 2022 
(terça-feira), às 15:00  em 1ª convocação, com a presença da maioria dos 
sócios e em segunda convocação com qualquer número, em conformidade 
com as especificações constantes no parágrafo único do artigo 16 do 
Estatuto Social do FUNDEPEC-MA, a ser realizada virtualmente pela 
Plataforma Zoom, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação para aprovação das contas e do Balanço Social do ano 
de 2021;

2. Aprovação dos representantes pessoas físicas para composição do 
Conselho de Administração para o quadriênio de março/2022 a março 
2026; e

3. Outros assuntos.

Observação: O link de acesso será enviado para o email até um dia antes 
da reunião.

São Luís (MA), 18 de março de 2022.
José de Jesus Reis Ataide

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 020-A.07.02/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar 
Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de MENOR 
PREÇO POR ITEM, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospi-
talares, para atender 8a demanda da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Riachão/MA, conforme 
Edital e Anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 04 de abril de 2022, às 09h00min (nove 
horas) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão con-
sultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional 
de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplria-
chao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e 
seus Articulados. Riachão(MA), 17 de março de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 031.03.03/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça 
Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação 
na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de MENOR PREÇO 
GLOBAL, para contratação de empresa especializada para prestar serviços de Consultoria em Gestão Públi-
ca nas áreas de: planejamento, estudo preliminar, programa e políticas públicas, captação de recursos e gestão 
de convênios, conforme diretrizes do governo federal, conforme Edital e Anexos. Com sessão de abertura para 
ser realizada no dia 05 de abril de 2022, às 09h00min (nove horas) no sítio Portal Bolsa Nacional de Com-
pras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente 
através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.
riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-
5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão(MA), 17 de março de 2022. 
Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

Reaviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modali-
dade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto 
nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 
10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, 
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 003/2022 – PMT. Processo Adminis-
trativo: 008-01/2022-14-PMT. OBJETO: Contratação de empresa especializada para Assessoria e Consultoria na 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Tutóia (MA), nas áreas de atenção primária e atenção especializada 
média e alta complexidade com elaboração de projetos, levantamento de prontuários para melhoria da qualifica-
ção dos indicadores, com fornecimento de ambiente em nuvens para gerenciamento de dados e treinamento nos 
diversos sistemas computacionais, implantação de sistema de prontuário eletrônico, comunicação e mapeamento, 
fornecimento de site com inteligência artificial e construção de aplicativo de celular para busca ativa e fornecimen-
to de equipamentos em regime comodato, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no 
Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 01 de abril de 2022, às 09h:00mim. A 
sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia 
e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CCLCA localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Apto 
Nº 01, Monte Castelo, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 08h:00min às 
13h:00min, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 
será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e 
seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através de Documento de Arrecadação Municipal 
(DAM) ou nos endereços eletrônicos: www.tce.ma.gov.br, www.tutoia.ma.gov.br,  www.portaldecompraspublicas.
com.br   ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br ou pelo telefone para maior esclarecimentos (98) 98457-0412 
Tutóia/MA, 18 de março de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal 
de Tutóia (MA).

A Eneva S.A. torna público que recebeu, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais – SEMA a Autorização de Supressão de Vegetação para a instalação da 

Unidade de Liquefação de Gás Natural (UGNL), em Santo Antônio dos Lopes – MA, para fins 

de supressão vegetal para uso alternativo do solo, conforme dados constantes no Processo  

nº 21010022046/2021, e-processo nº 007659/2021.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 62/2021 - SRP
Processo n° 12788/2021

Objeto: “Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
continuados de tecnologia da informação voltada ao desenvolvimento e manutenção evolutiva e adaptativa de 
sistemas de informação, em regime de Fábrica de Software em Java, PHP, PL/SQL, business intelligence - BI, 
plataformas mobile, durante 12 (doze) meses, com utilização de práticas ágeis visando atender às demandas do 
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas neste Edital e seus anexos.”; Adiado para o dia: 31/03/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: 
Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de 
Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: 
licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 17 de março de 2022.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO – CRP-MA (22ª REGIÃO)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP-MA) da 22ª Região, por meio da 
Comissão Regional Eleitoral constituída em parte na Assembleia-Geral Extraordinária realizada no dia 
18/01/2022 e complementada por indicação do Plenário na 124º Reunião Ordinária do Plenário ocor-
rida em 08/03/2022, em conformidade com a Lei nº 5.766/71 e a Resolução CFP 005/2021, torna 
pública as Eleições para as representantes deste Conselho Regional de Psicologia e a Consulta Nacio-
nal para o Conselho Federal de Psicologia, gestão 2022-2025. A votação será realizada unicamente 
na modalidade online, das 8 horas do dia 23 de agosto de 2022 às 17 horas do dia 27 de agosto de 
2022; e, nos Pontos de Apoio à Votação, no mesmo período, das 8 às 17 horas, respeitados os fusos 
horários das diversas regiões do país. 
1. DA CONSULTA NACIONAL PARA O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA:
1.1.A candidatura far-se-á em Chapa Nacional, na qual deverão constar 11 membros efetivos e 11 
suplentes, sendo nove candidatas aos cargos de conselheiras efetivas e nove candidatas aos cargos 
de conselheiras suplentes, como disposto no art. 3º da Lei nº 5.766/71; e, duas candidatas aos 
cargos de conselheiras convidadas efetivas e duas candidatas aos cargos de conselheiras convidadas 
suplentes para o Conselho Federal de Psicologia.
1.2.As chapas devem indicar o cargo pleiteado por cada membro, como disposto no Regimento 
Interno do CFP (Resolução CFP nº 17/2000), e as candidatas devem ter inscrição em qualquer Con-
selho Regional de Psicologia, exceto as candidatas aos cargos de Secretárias Regionais, que devem 
ter inscrição em CRP da respectiva região geográfica. 
1.3.As candidatas não podem concorrer simultaneamente a um cargo para o Conselho Regional de 
Psicologia e a um cargo para o Conselho Federal de Psicologia, nem figurar em chapa regional como 
candidata ao Conselho Federal de Psicologia. 
1.4.As pré-inscrições de chapas deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral Especial, por meio 
de requerimento firmado pelo encabeçador da chapa, conforme modelo disponibilizado previamente 
pela referida Comissão.
1.5.A Comissão Eleitoral Especial receberá os pedidos de pré-inscrição das chapas a partir da pu-
blicação deste edital até às 15h do dia 05 de junho de 2022, último dia do 11º Congresso Nacional 
de Psicologia. 
2. DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO – CR-
P-MA DA 22ª REGIÃO
2.1.O voto é pessoal e obrigatório, incorrendo a eleitora que não votar em multa prevista na legis-
lação vigente, salvo se apresentar justificativa, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da realização do pleito. Não será aceito voto por procuração.
2.2.Serão providos os cargos de conselheira efetiva e suplente, sempre na forma de chapas, com 
número de candidatas igual à quantidade de vagas disponíveis, para efetivas e suplentes.
2.3.O número de vagas a serem providas neste Conselho Regional de Psicologia do Maranhão – CR-
P-MA (22ª Região) é de 09 efetivos e 09 suplentes, conforme art. 5º da Resolução CFP n° 003/2007.
2.4.As pré-inscrições das chapas deverão ser encaminhadas à Comissão Regional Eleitoral, por meio 
de requerimento firmado pelo encabeçador da chapa, conforme modelo disponibilizado previamente 
pela referida comissão.
2.5.A Comissão Regional Eleitoral receberá os pedidos de pré-inscrição das chapas a partir da data 
de publicação do presente edital até 15 horas do dia 09 de abril de 2022 por ser o último dia do 4º 
COREP deste Regional de 2022, ou seja, durante a realização do 4º Congresso Regional de Psicologia 
do Maranhão, no próprio local do evento que será divulgado o local posteriormente. Antes do 4º 
COREP, as pré-inscrições deverão ser entregues para a Comissão Regional Eleitoral deste Regional 
por e-mail: comissaoeleitoral@crpma.org.br ou na sede deste CRP-MA sito à Rua das Sucupiras, nº 
24, quadra 53, Bairro Renascença I, CEP: 65075-400, no horário das 9h às 16h das segundas às 
sextas-feiras. 
2.6.Toda e qualquer informação referente ao processo eleitoral poderá ser obtida na sede do Conse-
lho Regional de Psicologia do Maranhão – CRP-MA da 22ª Região, no endereço e horários citados no 
item anterior ou no endereço eletrônico da Comissão Regional Eleitoral, junto à Comissão Regional 
Eleitoral ou pessoa por ela designada. 
3. OUTRAS INFORMAÇÕES
3.1.A Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia e as Eleições para o Conselho Regional 
de Psicologia do Maranhão da 22ª Região (CRP-MA) serão realizadas unicamente na modalidade 
online e serão disponibilizados Pontos de Apoio a Votação, em locais oportunamente divulgados por 
meio de edital complementar, devendo todas as psicólogas regularmente inscritas e adimplentes no 
CRP-MA participar das eleições.

São Luís(MA), 10 de março de 2022.

LÚCIA TEREZA SOUSA CORRÊA
PRESIDENTE DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL

Conselho Regional de Psicologia do Maranhão da 22ª Região (CRP-MA)

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO – CRP-MA (22ª REGIÃO)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO – CRP-MA (22ª Região), 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a homologação do resultado final do concurso 
público  para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental, nível 
médio e nível superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRP-MA, pelo III 
Plenário do CRP-MA em Reunião Extraordinária ocorrida em 14 de março de 2022 convocada para este fim. 
O resultado definitivo está disponível no endereço eletrônico do Instituto Quadrix: http://www.quadrix.org.br.
1 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1.1 Todas as publicações oficiais do concurso público encontram-se divulgadas no endereço eletrônico http://
www.quadrix.org.br
1.2 O Instituto Quadrix e o CRP-MA não arcarão com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros 
fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização de qualquer publicação.
1.3 O concurso público fica homologado nesta data de 14 de março de 2022, conforme decisão colegiada na 2ª 
Reunião Extraordinária do Plenário deste CRP-MA.

São Luís, 16 de março de 2022.
 

ROSANA MENDES ÉLERES DE FIGUEIREDO
Conselheira Presidente CRP-MA

 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO

Rua das Sucupiras, Quadra 53, Casa 24, Renascença I, São Luís – MA
(98) 3268 9353 / 3227-0556

www.crpma.org.br / coordenacao@crpma.org.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019, MP 
1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de 
Preços para a Contratação de empresa especializada para fornecimento de gases medicinais armazenados em 
cilindros para atender as necessidades do Hospital Municipal Prefeita Madalena Braga e das unidades básicas de 
saúde do município de Nina Rodrigues/MA, no dia 31 de Março de 2022, ás 14h:00 (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui 
Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 17 de Março de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2022. A Prefeitura Municipal de 
Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada 
pela Decreto nº 029/2022, torna público, que realizará às 09:00 horas do dia 04 de abril de 
2022, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° TP-001/2022, na forma de execu-
ção indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, obje-
tivando a contratação de empresa para conclusão da construção de unidade escolar de educação 
infantil, Modelo Proinfância Tipo B, no Município de Presidente Dutra-MA, nos termos do TC 
2698/2012 (ID OBRA 25666) - FNDE e especificações do projeto básico. O certame reger-se-
-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar 
n° 123/2006 e suas alterações, demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições 
do Edital. A sessão pública acontecerá na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço, para consulta ou 
obtenção mediante pagamento de DAM no valor de R$ 50,00, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas e ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas-SACOP/TCE-MA. 
Presidente Dutra-MA, 15 de março de 2022. Publique-se. Francisco das Chagas de Araújo 
Fernandes - Presidente da CPL. Decreto nº 029/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022. A 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de 
Materiais de Expediente a fim de atender as necessidades das secretarias 
do Município de Presidente Dutra – MA. REALIZAÇÃO: 31/03/2022 às 
09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação sub-
sidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital 
estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresi-
dentedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 
14 de março de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pre-
goeiro Municipal. Presidente Dutra – MA. Em 14 de março de 2022. Otá-
vio Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE UNIDADE AGRO DA CAIXA NO MARANHÃO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto 
à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado no município de TURVO, situado no Estado 
do Maranhão. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. 
Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 100m² a 
175m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno 
livre de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências 
da Prefeitura local. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse 
na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área 
construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis 
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os 
documentos devem ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer 
Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta 
ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DE PA DA CAIXA NO MARANHÃO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos 
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado nos municípios de AMARANTE 
DO MARANHÃO, COLINAS, COROATÁ, TUTÓIA e VARGEM GRANDE, situados no Estado do 
Maranhão. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. 
Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 170m² a 
230m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno 
livre de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências 
da Prefeitura local. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse 
na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área 
construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis 
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os 
documentos devem ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer 
Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta 
ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DE PA DA CAIXA NO MARANHÃO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto 
à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado no município de BOM JARDIM, situado no 
Estado do Maranhão. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos 
públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 
178m² a 230m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão 
interno livre de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências 
da Prefeitura local. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse 
na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área 
construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis 
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os 
documentos devem ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer 
Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta 
ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DE PA DA CAIXA NO MARANHÃO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos 
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado nos municípios de AÇAILÂNDIA, 
BURITICUPU, CAXIAS, COELHO NETO, SANTA LUZIA, SÃO MATEUS DO MARANHÃO e 
LAGO DA PEDRA, situados no Estado do Maranhão. Os imóveis devem possuir documentação 
regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 
anos, possuir área aproximada de 220m² a 350m², com pé direito aproximado de 3,5m, em 
um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Devem possuir sanitários e 
área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os interessados devem 
encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, 
contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato 
oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) 
Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados 
para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à 
CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas 
de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

AGRO MARANHÃO

VAREJO MARANHÃO

VAREJO MARANHÃO

VAREJO MARANHÃO

Graciela Tunnermann Castro torna públi-
co que requereu da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 
16/02/2022 Autorização para Uso de Água 
Subterrânea situada na Fazenda Feliz I E II, 
município de Balsas, Estado do Maranhão, 
para fins de Consumo humano, conforme 
dados constantes no e-processo 32228/2022

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.568.821/0001-22, 
promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 06/04/22 (1º leilão) e 13/04/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão 
do seguinte lote: Lote 10 - Caxias/MA. Centro. Rua 1º de Agosto, 580 (Lt. 60 da Qd. 56, St. 0003). Casa. Áreas totais: 
const. lançada em ITBI 205,00m² (in loco, 264,00m²) e ter. 424,00m² (8,00x53,00m). Mat. 3.077 do RI local. Obs.: Áreas 
superficial total de terreno e construída pendentes de averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos 
competentes de eventual divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a lançada em ITBI, correrão 
por conta do(a) comprador(a). Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 585.377,52. 2º Leilão R$ 195.000,00. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM CAXIAS/MA
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 99537.5119 • Condições de Pagamento e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de Mirinzal – MA, torna pú-
blico aos interessados que no dia 06 de Abril de 2022 às 14:30 (quatorze horas e trinta 
minutos), realizará licitação na modalidade Tomada de preços, tipo menor preço global, 
tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA. 
O Edital se encontra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e reti-
rados gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida 
Júnior, nº 466, Centro, Mirinzal – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 06.342.240/0001-50, 
das 08:00 às 12:00 Horas. Informações complementares diretamente na Comissão Perma-
nente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
normas constantes no Edital. Mais informações: cpl.mirinzal@gmail.com. Mirinzal - MA, 
em 17 de Março de 2022. Claudio Santos Almeida – Secretario Municipal de Planejamento 
e Finanças.


