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PREFEITURA MUNICÍPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 
– CPL/PMAAP.  PROC. ADM. Nº. 068/2022 – Sec. Educação, 
Esporte e Lazer. O Município de Alto Alegre Do Pindaré – MA, 
através da sua Secretária Municipal de Educação, Esporte e La-
zer torna público que realizará no dia 23/03/2022 às 09:00h lici-
tação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019, vi-
sando a seleção Contratação de empresa para prestação de 
serviços de plataforma educacional de inteligência artificial 
com o objetivo de diagnosticar lacunas de aprendizagem 
nas disciplinas estudadas por alunos da educação básica a 
partir da análise de dados cognitivos, psicométricos, com-
portamentais e pedagógicos, 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.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Recebimento 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), 
08 de Março de 2022. Francival Veloso Fernandes .Pregoeiro da 
CPL/PMAAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M.de Adm. 
Planejamento e Finanças torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 019/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de locação de 
estrutura (som, palco, iluminação e outros) para atender as ne-
cessidades da Sec. M. de administração, planejamento e finanças 
e demais secretarias a ela vinculadas do município, por meio de 
registro de preços, no dia 24/03/2022 às 10:00 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura . Edital: https://www.portalde compraspublicas.
com.br;http://www.transparencia.coelhoneto .ma.gov.br /aces-
soInformacao/licitacao/tce, e: https://www6.tce. ma.gov.br/sacop/
mural site/mural.zul. Esclarecimentos adicionais: cpl.coelhoneto.
ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 04/03/2022. Domingos Dias 
da Silva – Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de 
Saúde torna público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 018/2022, 
do tipo menor preço, para Contratação de empresa para aqui-
sição de fardamento para profissionais da saúde e roupagem 
hospitalar para atender as demandas da Sec. M. de Saúde do 
município, por meio de registro de preços, no dia 23/03/2022 às 
10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da infor-
mação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. Edital https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br,  http://www.transparencia.coelho-
neto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais 
pagina web do Portal de Compras.Coelho Neto - MA, 03/03/2022. 
Josely Maria Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
Construindo uma nova história

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2022/CPL. LICITANET. A Prefeitura 
Municipal de Vitorino Freire – MA, localizada na Av. Wilson Bran-
co, s/n, Centro, CEP: 65320-000, comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 27/2021, no 
dia 21/03/2022 às 10:00h, horário de Brasília,  objetivando a con-
tratação de empresa para prestação de serviços especializados 
em consultoria em vigilância e assistência em saúde para o mu-
nicípio de Vitorino Freire – MA, conforme quantidades e especifi-
cações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital 
pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
em dias úteis 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h. O Edital 
poderá ser obtido gratuitamente no site: “http://vitorinofreire.ma.gov.
br/transparencia/licitacao/andamento” ou no site do Licitanet: www.
licitanet.com.br. Informações pelo e-mail: licitacaovitorinofreire@
gmail.com. Vitorino Freire (MA), 08 de março de 2022. 

Leonardo César Machado de Jesus 
Pregoeiro da PMVF.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 (SRP) – CPL/PMHC
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos – MA, localizada na 
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro – Humberto de Campos - MA, 
CNPJ: 06.222.616/0001-93, comunica aos interessados que realizará lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022, no dia 22/03/2022 
às 09h00, horário de Brasília, no site https://www.comprashumberto-
decampos.com.br/, objetivando o “Registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
esportivo para atender as necessidades do Município de Humberto 
de Campos/MA.”, conforme quantidades e especificações contidas no 
Termo de Referência, Anexo I do edital. 
O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
em dias uteis, segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 14:00h às 18:00h, também encontra-se a disposição dos interessa-
dos nos sites: https://www.comprashumbertodecampos.com.br/, https://
www.humbertodecampos.ma.gov.br  e ww.tce.ma.gov.br. Qualquer mod-
ificação no Edital será divulgada no site: https://www.comprashumberto-
decampos.com.br/, ficando as empresas interessadas em participar do 
certame obrigadas a acessá-lo, diariamente, para obtenção das infor-
mações prestadas. 

Humberto de Campos (MA), 08 de março de 2022.
Sidnei Luiz Silva Lima

Secretário Municipal de Administração, Patrimônio e Finanças

ERI NILSON DREHMER, torna público que SOLICITOU junto à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 
SEMA, A Licença Única Ambiental de Regularização – LUAR, 
para a atividade Agrossilvipastoril, conforme e-processo nº 
44756/2022. A ser localizado na Fazenda Taboquinha, Zona 
Rural de Milagres do Maranhão – MA.

O município de Itapecuru-Mirim 
vai receber R$ 98,1 mil do Governo 
Federal, por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), para 
dar continuidade à obra de ampliação 
do sistema de esgotamento sanitário da 
cidade. O repasse foi autorizado nessa 
terça-feira (8) e vai beneficiar 3,4 mil 
famílias.
“Nós sabemos o benefício que o 
tratamento de água, de esgotos, a 
canalização adequada dos córregos 
propicia às cidades. Então, estamos 
fazendo todo o esforço para que não haja 

nenhuma interrupção do cronograma 
físico-financeiro dessas obras”, destaca 
o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. “Esperamos 
brevemente concluir essas obras e que 
elas sirvam à população”, completou.
Nessa terça-feira, além do Maranhão, 
foram disponibilizados recursos para o 
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e 
Sergipe. O repasse total é de mais de R$ 
17 milhões.
Desde janeiro deste ano, R$ 102,1 

milhões do Orçamento Geral da União 
(OGU) foram empenhados e R$ 
121,6 milhões foram repassados pelo 
MDR para garantir a continuidade de 
empreendimentos de saneamento básico 
pelo País. Outros R$ 167 milhões foram 
pagos para financiamentos por meio do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e de outros fundos federais 
financiadores.
Atualmente, a carteira de obras e projetos 
da Pasta no setor -- contratos ativos e 
empreendimentos em execução ou ainda 
não iniciados -- é de 1.101 projetos, 
somando um total de R$ 42,22 bilhões, 
sendo R$ 25,18 bilhões de financiamentos 
e R$ 17,04 bilhões de OGU. 

(COM INFORMAÇÕES DO MDR)

Governo Federal investe cerca de R$ 100 mil na 
continuidade de obra de saneamento no Maranhão

DIVULGAÇÃO

LIVRO-24 
FOLHA-295 

EDITAL N°- 3315
ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE SÃO LUÍS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA 3a ZONA 
DE RCPN

EDITAL DE PROCLAMAS
O Oficial da 3a Zona de Registro Civil de São 
Luis/MA, faz saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525, incisos l.lll, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

BRUNO RAFAEL DA SILVA MUNIZ
e

ADRIANA CAROLINE DURANS BRAGA
Pretendente:   BRUNO RAFAEL DA SILVA 
MUNIZ,BRASILEIRA, natural de SÃO LUÍS/
MA,nascido(a) no dia   05 ./ 03 /1988,  
SOLTEIRO, SEGURANÇA DE ESTACIONAMENTO, 
filiação NERINALDO PACHECO MUNIZ e    
ROSALINA ALVES DA SILVA MUNIZ, residente 
e domiciliado(a) RUA PROJETADA, 08, SÃO 
CRISTÓVÃO, JARDIM CONCEIÇÃO
Pretendente:   ADRIANA CAROLINE DURANS 
BRAGA, BRASILEIRA, natural de SÃO LUlS/
MA
nascido(a) no dia   06 / 03 /1994,   DI-
VORCIADA, CABELEREIRA,filiação   OLAVO 
VIANA BRAGA FILHO e   WILMA DURANS 
BRAGA, residente e domiciliado(a)  O MES-
MO ACIMA CITADO. 
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da tei. Lavro o presente 
para ser afixado em cartório no lugar de 
costume.
São Luís (MA),

LIVRO - 24
FOLHA - 291 

EDiTALN0- 3311
ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE SÃO LUÍS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA 3a ZONA 
DE RCPN

EDITAL DE PROCLAMAS
O Oficial da 3a Zona de Registro Civil de 
São Luis/MA, faz saber que pretendem 
casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, incisos UM, IV e 
V, do Código Civil Brasileiro.

PABLO ROMULO PEREIRA SEREJO
E 

IOLANNE DIAS DA SILVA
Pretendente;   PABLO ROMULO PEREIRA 
SEREJO, BRASILEIRO, natural de SÃO LUIS/
MA, nascido{a) no dia  24 / Q2 / 20QQ 
,  SOLTEIRO. AJUDANTE, filiação   PAULO 
LAERCIO DIAS SEREJO e  ROSANILDA SOUSA 
PEREIRA,
residente e domiciliado(a) RUA HENRIQUE 
BELCHIOR.54 SÃO CRISTÓVÃO
Pretendente:   IOLANNE DIAS DA SÍLVA
BRASILEIRA, natural de SÃO luíS-MA
nascido(a) no dia   09 / 03 / 2000,   
SOLTEIRA ___________________________
, ESTAGIÁRIA PEDAGOGIA, filiação   IOLINDA 
DIAS DA SILVA
residente e domiciíiado(a) O MESMO 
SUPRACITADO
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei. Lavro o presente 
para ser afixado em cartório no lugar de 
costume.

São Luís (MA), 07 de MARÇO DE 2022.

Governo lança Campanha Março 
Lilás com foco na prevenção e 
combate ao câncer de colo de útero
O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
realizou nessa terça-feira (8), Dia 
Internacional da Mulher, o lançamento da 
Campanha Março Lilás, que neste ano tem 
como tema “Luta, combate e prevenção”. 
A campanha alerta para a prevenção e 
combate do câncer de colo de útero. 
As ações têm como foco principal a 
conscientização das mulheres de 25 a 65 
anos sexualmente ativas ou não, seguindo 
as diretrizes do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) sobre a importância do 
exame Papanicolau e da vacinação contra 
o HPV, nas meninas e meninos com idade 
média entre 9 a 14 anos.
Para o secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, as ações da Campanha Março 
Lilás são fundamentais, principalmente no 
Maranhão, visto a alta incidência de câncer 
de colo do útero no estado. 
“O câncer mais prevalente entre as 
mulheres no Maranhão não é o câncer 
de mama, mas o de colo de útero. E este 
deriva principalmente do HPV, atingindo 
mulheres que têm relação sexual com 
pessoas que já possuem o HPV, e isso 
pode ser prevenido principalmente com 
a vacina contra esse vírus. Apesar dos 
municípios receberem essa vacina todos os 
anos do Ministério da Saúde, ainda assim, 
o país tem uma baixa taxa de adolescentes 
vacinados”, afirmou o secretário.
O lançamento oficial da campanha 
aconteceu no Convento das Mercês, onde 
foi realizada uma ação para a população 
do entorno, oferecendo serviços como 
triagem, com aferição de pressão arterial 
e glicemia; teste de HIV, sífilis e hepatite 

B e C; orientação nutricional; consultas 
médicas com ginecologista; marcação 
de mamografia; marcação de consultas e 
exames; orientação psicossocial; ações 
de saúde bucal; e vacinação contra a 
Covid-19. 
As ações da campanha irão acontecer, 
simultaneamente, em todas as unidades 
da rede estadual de saúde, que oferecem 
consultas com médicos ginecologistas e 
exames de Papanicolau. Assim como, nos 
municípios em parceria com as regionais 
de saúde do Estado.
Os serviços de ginecologia da rede estadual 
de saúde estão localizados nas Policlínicas 
de São Luís (Vinhais, Vila Luizão, Cidade 
Operária, Cohatrac e Idoso) e ambulatórios 

do Hospital Dr. Genésio Rêgo e Hospital 
Aquiles Lisboa, bem como nas Policlínicas 
Açailândia, Imperatriz, Barra Do Corda, 
Santa Inês, Matões e Presidente Dutra. 
Na capital, para agendar atendimento 
estão disponíveis os canais: Disque Saúde 
(98) 3190-9091; nas unidades dos Viva/
Procon (Beira Mar e Shoppings da Ilha, 
Golden, Pátio Norte, São Cristóvão e 
Distrito Industrial), bem como no site 
ou aplicativo do Procon Maranhão. No 
interior, é necessário agendamento direto 
nas unidades ou através das Secretarias 
Municipais de Saúde da sua cidade. 
É preciso ter o RG, cartão do SUS 
e encaminhamento para o exame de 
Papanicolau.

O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, participa do lançamento 
das ações da Campanha Março Lilás


