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SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO 
BERNARDO - MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Ber-
nardo - MA (SINDSERMPM-SB-MA), inscrito no CNPJ sob o nº 
08.847.692/0001-10 representativo de todos os membros da Catego-
ria de Servidores Públicos Municipais do município de São Bernardo, 
Estado do Maranhão, ativos e inativos da base territorial do municí-
pio de São Bernardo, por intermédio de seu presidente e subscritor 
deste edital, Francisca Maria Alves Costa, inscrito no CPF sob o nº 
437960443-87, com endereço para correspondência na Rua Duque 
de Caxias, Nº 541 – Bairro Faveira, CEP 65550-000, CONVOCA, 
todos os membros da categoria de servidores públicos municipais de 
São Bernardo, Estado do Maranhão, para a Assembleia Geral Extra-
ordinária de Ratificação da fundação do sindicato, a realizar-se no 
dia 03. de abril de 2022, às 9:00 h, na Escola Deborah Correi a Lima, 
situado na Travessa Alexandre Mendes, s/n Centro- São Bernardo- 
MA, para deliberar acerca da seguinte pauta: I) Ratificação da Fun-
dação do sindicato, criado em 24/01/2007; II) Ratificação do Estatuto 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bernardo-  
III) Ratificação da Eleição e Posse  da atual Diretoria. 
São Bernardo - M, 07 de março de 2022.
Francisca Maria Alves Costa
Presidente do SINDSERMPM-SB-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022. A Prefeitura Municipal de Ra-
posa/MA, por meio de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria GP 
nº 118/2022, torna público aos interessados, que realizará às 09h00min 
(nove horas) do dia 30 de março de 2022, através do Portal do Banco do 
Brasil, sítio: www.licitações-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, sob a forma 
de Execução Indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNI-
TÁRIO, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada para execução de serviços comuns 
de engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva e Adequação 
dos Logradouros Públicos do Município de Raposa/MA, de interesse 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus ane-
xos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002; o Decre-
to Federal nº 3.555/2000; o Decreto Federal nº 10.024/2019; o Decreto 
Federal nº 7.892/2013; a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016, apli-
cando-se, subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores; demais normas regulamentares pertinentes 
à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que pode-
rão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 08 (oito) 
dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e sítios: 
https://www.raposa.ma.gov.br/ e https://site.tce.ma.gov.br. Raposa/MA, 
15 de março de 2022. JOSUÉ DE JESUS FRANÇA VIEGAS - Pregoeiro 
Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – CPL/
PMAAP.  PROC. ADM. Nº. 081/2022 – Sec. Educação, Esporte e La-
zer. O Município de Alto Alegre Do Pindaré – MA, através da sua Se-
cretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer torna público que re-
alizará no dia 31/03/2022 às 09:00h licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, modo de disputa 
ABERTO, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 
10.024/2019, visando a seleção Contratação de Empresa para forneci-
mento de livros didáticos com a finalidade de atender as necessida-
des do Município de Alto Alegre do Pindaré - MA, cujas especificações 
encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O Pregão Eletrônico 
será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Local: 
Portal Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Re-
cebimento das propostas: A partir da publicação do aviso de edital. O 
edital encontra-se disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Alto Alegre do Pindaré (MA), 15 de Março de 2022. Francival Veloso 
Fernandes Pregoeiro da CPL/PMAAP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA 
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA, torna 
público que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrô-
nica nº 003/2022, Proc. Adm. nº 015/2022, para a FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA AGÊNCIA NA-
CIONAL DE PETRÓLEO – ANP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL. DATA DA DISPUTA: 01 
de abril de 2022, às 14h00, horário de Brasília. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação/CPL, localizada na Av. Professor João Morais de Souza, 355 
– Centro, neste município, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, 
onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removí-
vel (pendrive) e/ou adquirido de forma física (em papel), pelo portal da 
transparência do município: http://www.transparencia.santaluziadoparua.
ma.gov.br e no Mural de Contratações Públicas - SACOP/TCE. Esclare-
cimentos ou qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do 
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL, no endereço mencionado anteriormente, e/ou por 
e-mail:cplprefeituraslp@gmail.com. Santa Luzia do Paruá – MA., 15 de 
março de 2022. João Pinheiro de Melo – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA
Rua Boa Vista S/N

CNPJ: 01.612.327/0001-87   CEP: 65.283-000
Maranhãozinho – Maranhão – Brasil

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Maranhão-
zinho, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a 
forma Eletrônica, nº 005/2022, cujo objeto trata da eventual aquisição de 
veículo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel); para Município de Maranhão-
zinho - MA na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a 
forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 30 de 
março de 2022 às 09:00min horário de Brasília, no Portal – www.licitanet.
com.br. E o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sala da Comissão de Licitação de 2ª a 6ª feira, onde poderá ser consul-
tado e/ou obtido; pelo portal da transparência do município: http://www.
transparencia.maranhaozinho.ma.gov.br/ e também disponível no mural 
de licitações do TCE/MA. Sacop. Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
expediente ou pelo e-mail licitacao.maranhaozinho@gmail.com e pelo 
telefone (098) 985311471. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 
Maranhãozinho - MA,09 de fevereiro de 2022. Antônio Dias Carneiro Fi-
lho Ordenador de Despesa – Portaria 002/2021. Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

AVISO DE CHAMADA PUBLICA. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022. 
O Município de Cantanhede/MA, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Educação, torna público que realizará Chamada Pública. OBJETO: 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar, destinados a complementação da merenda escolar para distri-
buição gratuita aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino Urbana 
e Rural, junto a Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede/MA, 
de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução CD/
FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 alterada pela Resolução nº 4, de 
2 de abril de 2015 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas altera-
ções e demais disposições legais. O recebimento dos documentos de 
habilitação e do projeto de venda ocorrerá no dia 11 de abril de 2022, 
às 09h00min (nove horas) no Setor de Licitação, localizado na Praça 
Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, Cep: 65.465-000. Edital: O presente 
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal 
da Transparência do município: www.cantanhede.ma.gov.br, site do TCE/
MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, podendo ser solicitado através do e-mail: 
cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Se-
tor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, Cep: 
65.465-000. Cantanhede – MA, 14 de março de 2022. Emerson Marques 
Costa – Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-SRP. O 
Município de Cantanhede - MA, por intermédio do pregoeiro oficial, torna 
público, que realizará às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 29 
de março de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na pla-
taforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Registro de Preços 
para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais de todas 
as companhias, incluindo reserva, emissão, transferência, cancelamen-
to, marcação/remarcação de bilhetes, visando atender as necessidades 
das secretarias municipais de Cantanhede/MA. EDITAL: O presente edi-
tal estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da 
Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br, site do TCE/
MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, plataforma LICITANET www.licitanet.
com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantahede.
ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, 
localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000. 
Cantanhede/MA, 15 de fevereiro de 2022. Emídio Rodrigues Xavier 
Neto – Pregoeiro Oficial do Município.

GIL MARANHÃO

Tramita na Câmara dos 
Deputados um projeto que 
altera os horários definidos 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para as eleições deste 
ano e unifica o período de 
início e término da votação 
em todo o Brasil, levando 
em consideração os limites 
estaduais e os fusos horários.
A proposta insere novos 
dispositivos no Código 
Eleitoral (Lei 4.737/65). 
Atualmente, o Código prevê 
a votação das 8h às 17h, com 
base no horário local. Assim, 
quando a eleição termina no 
Acre, por exemplo, já são 19h 
em Brasília. Em dezembro 
passado, o TSE decidiu que, 
na eleição deste ano, “todas as 
unidades da Federação, sem 
exceção, observarão o mesmo 
horário oficial de Brasília”.
De acordo com a decisão 
da Corte eleitoral, na maior 
parte dos estados e no Distrito 
Federal, a votação será 
realizada das 8h às 17h locais. 
Amazonas, Rondônia, Mato 
Grosso do Sul, Roraima e Mato 

Grosso começarão uma hora 
antes, devido ao fuso horário. 
Acre e parte do Amazonas, 
duas horas mais cedo; Fernando 
de Noronha, uma hora mais 
tarde.
O Projeto de Lei 4495/21 da 
deputada federal Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC) diz que 
na maior parte dos estados e no 
Distrito Federal, os eleitores 

deverão ir às urnas das 9h às 
18h. Amazonas, Rondônia, 
Mato Grosso do Sul, Roraima 
e Mato Grosso terão a votação 
das 8h às 17h; e o Acre, das 7h 
às 16h. O projeto acrescenta 
uma hora aos períodos de 
votação definidos pelo TSE 
para o próximo pleito.  
“O TSE cometeu um equívoco 
ao obrigar os acrianos a votar 

entre 6h e 15h”, afirmou a 
deputada.  “A decisão do 
TSE restringe o tempo real de 
votação do povo acriano, que, 
em pleno meio da tarde de 
domingo, estará tendo o direito 
do exercício da soberania 
popular cerceado com o 
fechamento abrupto das urnas”, 
acrescentou.

Eleições 2022

Horários de início e término da eleição 
podem ser unificados em todo o país

Projeto que tramita na Câmara dos Deputados altera os horários definidos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano e unifica o início e término da votação em todo o país

Flexibilização do estado de 
emergência sanitária no Brasil 
preocupa congressistas, diz 
Pacheco
A possibilidade flexibilização 
do estado de emergência 
sanitária em todo o Brasil 
preocupada os congressistas, 
afirmou nessa terça-feira (15) 
o presidente do Senado e do 
Congresso, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), ao receber o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, em sua residência 
oficial, em Brasília.
“Diante da sinalização, 
manifestei ao ministro 
preocupação com a nova 
onda do vírus, vista nos 
últimos dias na China. Mas 
me comprometi a levar 
a discussão aos líderes 
do Senado”, escreveu o 
parlamentar em sua rede 

social.
Pacheco toma como base 
a informação de que, nas 
duas últimas semanas, 
alguns municípios e estados 
revogaram o uso de máscara 
em ambientes abertos e 
fechados. O país soma cerca 
de 656 mil mortes para a 
covid-19 e aproximadamente 
29,4 milhões de infectados.
De acordo com om Ministério 
da Saúde, 91% da população 
brasileira acima de 12 anos 
já haviam tomado a primeira 
dose da vacina; já 84,38% 
completaram o esquema 
vacinal e apenas 36,48% das 
pessoas acima de 18 anos 
receberam a dose de reforço.
(Gil Maranhão)

Seminário da Câmara vai debater 
sobre empreendedorismo feminino 
nesta quarta
Empreendedorismo e 
Protagonismo Feminino é o tema 
do seminário que a Secretaria 
da Mulher da Câmara dos 
Deputados realiza nesta quarta-
feira (16), no plenário 6 das 
Ala da Comissões, das 9h30 às 
12h30. O evento faz parte da 
campanha Março Mulher.
Os debates vão abordar temas 
como aspectos socioeconômicos 
do setor e o papel da venda 
direta no desenvolvimento do 
empreendedorismo feminino; o 
protagonismo e os desafios da 
mulher; a formação e capacitação 
empreendedora feminina; o 
impacto positivo da venda 
direta na qualidade de vida 
de consultoras; a importância 
do microcrédito e de políticas 
públicas para o incentivo ao 
empreendedorismo feminino; 

diversidade e inclusão, e outros.
Entre as convidadas estão 
a presidente-executiva da 
Associação de Empresas de 
Venda Direta, Adriana Colloca; 
a coordenadora nacional de 
Empreendedorismo Feminino 
do Sebrae, Renata Malheiros;  
a co-fundadora e CEO da 
Aliança Empreendedora, 
Lina Maria Useche Kempf; a 
fundadora e CEO da Ah!Sim, 
Mariane Carneiro Cunha, que 
é idealizadora do Movimento 
Expansão; a gerente de relações 
governamentais da empresa 
Mary Kay, Mayara Rodrigues; 
a gerente de comunicação 
corporativa do Brasil da 
Herbalife Nutrition, Isa Debora 
Miamoto; e a coordenadora do 
Movimento Natura & CO, Aline 
Lima.

MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 8265-
9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)

ALUGA-SE PARA EVENTOS
temporadas e finais de semana. reserve agora: 

Piscina, campo de futebol, churrasqueira e toda estrutura que você merece.

99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310


