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Cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Ad-
ministração, Planejamento e Finanças, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRONICO 016/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação de empresa para locação de veículos, para atender 
as necessidades das secretarias do município, por meio de regis-
tro de preços, no dia 18/03/2022 às 10:00 horas, através site ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura. Edital: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br; http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina 
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.
ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 24/02/2022. Domingos Dias 
da Silva – Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças.

COMUNICADO

DEUSEVAL DE OLIVEIRA GASPAR, inscrito no CPF nº 012.532.203-87, torna 
público que requereu à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA, a renovação de sua Licença Única Ambiental – ReLUA, 
pelo prazo de validade de 4 (quatro) anos, conforme número e-processos: 
041877/2022, para a atividade de Agrossilvipastoril, localizado na Gleba Po-
ção e Mucambo, município de Pastos Bons/ MA. Foi determinado o Relatório 
de Desempenho Ambiental (RDA)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que o pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a 
aquisição de itens de higiene pessoal para uso dos(as) internos(as), do Sistema Penitenciário 
maranhense, com data para abertura marcada para o dia 04/03/2022, às 10h, fica ADIADO para o dia 
22/03/2022, às 10h.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br 
e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser 
adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou 
cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98) 
99228-7275.

São Luís/MA, 25 de fevereiro de 2022
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação - CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 13152/2022 - SEAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME.
RUA DO COMERCIO S/N – CENTRO

CNPJ N° 01.612.328/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021. A Prefeitura Municipal de Centro do 
Guilherme, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão sob 
a forma Eletrônica, nº 008/2022, cujo objeto o Registro de Preços de 
eventuais aquisições de materiais de equipamento material de para o 
plano de educação em tempo integral infantil da rede municipal de centro 
do Guilherme, na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob 
a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 
23/03/2022 de 2022 às 14:00min horário de Brasília, no Portal – www.
licitanet.com.br. E o edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sala da Comissão de Licitação de 2ª a 6ª feira, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido; pelo portal da transparência do município: http://
www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br e também disponível no 
mural de licitações do TCE/MA. Sacop. Esclarecimentos adicionais de-
verão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horá-
rio de expediente ou pelo e-mail pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 
98195-2108. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Centro do 
Guilherme - MA, 25 de fevereiro de 2022. Carlos Antonio Gomes da Silva. 
Pregoeiro do município.

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 – CPL/PMAAP.  PROC. ADM. Nº. 387/2021. O MU-
NICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA torna público que realizará no dia 18/03/2022 
às 09:00h, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Presidente 
Médici, S/N, Centro, licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MAIOR DESCONTO, visando a seleção para Registro de 
Preço para fornecimento, sob demanda, de combustíveis (gasolina comum e óleo die-
sel S-10), para abastecimento da frota de veículos das Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município de Alto Alegre do Pindaré, que 
disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, com sede a pelo ao menos 
40km de distância da sede do Município, e que funcione diariamente, 24h por dia, cuja 
caracterização e abrangência estão descritas no Edital e seus anexos, com fundamento legal 
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no ende-
reço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou 
obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive), ou ainda por meio do portal da 
transparência do Município na aba licitações localizado no endereço eletrônico: www.transpa-
rencia.altoalegredopindare.ma.gov.br, ou ainda através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com 
(respeitado o horário citado para resposta). Ademais, por força da Lei n° 13.979/2020 que 
versam sobre a emergência em saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários 
para prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante 
disso, informamos que para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a presença de um 
representante por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória 
durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma ostensiva por todos os participantes. Por 
fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 
e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Alto Alegre do Pindaré (MA), 03 de 
Março de 2022. Francival Veloso Fernandes Pregoeiro da CPL/PMAAP.

Judiciário maranhense cita pai, via 
Facebook, em processo de alimentos 
Após várias tentativas para citar o pai de 
um adolescente, na ação de alimentos que 
tramita na 2ª Vara da Família de São Luís, 
a parte foi localizada por meio da rede 
social Facebook. O menino está tratando 
de uma doença grave e a mãe precisou 
recorrer à Justiça para que o pai ajude no 
tratamento.
O juiz titular da 2ª Vara da Família, Lucas 
da Costa Ribeiro Neto, determinou à 
secretaria da unidade que fosse expedido 
mandado de citação para cumprimento pela 
Central de Mandados da Comarca da Ilha 
de São Luís. A citação deve ser feita via 

messenger para o perfil do requerido, no 
Facebook.  
A parte autora da ação ingressou nos autos, 
por meio da Defensoria Pública, alegando 
que foram efetuadas várias tentativas de 
citação sem êxito, inclusive via telefone, e 
solicitou que a parte requerida fosse citada 
via messenger, face à urgência que o caso 
requer, considerando que o adolescente 
está em tratamento de saúde e possui 
necessidades urgentes. O juiz também 
fixou alimentos provisórios e terminou 
que o pai fosse intimado para cumprir essa 
decisão.

O magistrado deferiu o pedido, utilizando 
posicionamento jurisprudencial de outros 
tribunais estaduais, referente a casos 
semelhantes em que as partes foram 
citadas por meio da rede social Facebook 
(messenger). 
O juiz já designou a data da audiência de 
conciliação entre as partes, a ser realizada 
na 2ª Vara da Família da Capital. O 
adolescente mora com a mãe em São Luís 
(Maranhão) e o pai reside em outro estado. 
O não comparecimento do requerido à 
audiência importa revelia e confissão 
quanto à matéria de fato. 

Aberto ano letivo dos novos residentes 
que irão atuar na rede estadual de saúde
O governo do Maranhão 
realizou, nessa quinta-feira (3), 
a solenidade de abertura do 
ano letivo dos novos residentes 
de saúde que vão atuar na 
rede pública do Estado. As 
residências em saúde têm 
como objetivo promover a 
qualificação de profissionais 
para desenvolver habilidades 
e competências orientadas 
pelas diretrizes e princípios 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O encontro on-line 
marcou o início das atividades 
e contou com a presença do 
governador do Maranhão, 
Flávio Dino, e do secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula.
Ao saudar os residentes, 
o governador Flávio Dino 
destacou que os profissionais 
atuarão em uma rede que 
recebeu grandes investimentos 
nos últimos anos. “Quero 
dizer a todos os profissionais 
que se incorporam em um 
sistema hoje mais complexo, 
mais desafiador. Ao longo dos 
últimos anos, promovemos a 
oferta de mais serviços diante 
dos vazios assistenciais que 
o Maranhão tinha. O sistema 
público necessita de pessoas, 
isso vale para a educação, 
saúde, segurança pública. São 
áreas que por mais que haja 
automatização, telemedicina, 
plataformas de educação 
on-line, os seres humanos são 
insubstituíveis e, por isso, 
a formação profissional é 
imprescindível neste esforço 
de construção do Sistema 
Único de Saúde”, ressaltou o 
governador.
Atualmente, a rede estadual 
de saúde conta com 35 vagas 
para o Programa de Residência 
Médica e 24 vagas para 
Residência Multiprofissional, 
oportunidade que foi ampliada 
de forma inédita na gestão 
do governador Flávio 
Dino, garantindo que mais 
profissionais tivessem acesso 
a essa experiência de alta 
qualificação na vivência do 
SUS.
O secretário de Estado 
da Saúde, Carlos Lula, 
também participou do 

encontro. “É uma honra 
dar as boas-vindas a todos 
que ingressam no Programa 
de Residência Médica e 
Residência Multiprofissional 
da rede pública estadual. 
Investimos neste programa 
para reconhecer o valor dos 
nossos recém-formados, 
estimulando sua atuação em 
solo maranhense, alcançando 
a realidade da nossa gente, 
vamos seguir em frente, 
valorizando a nossa tríade, 
ensino, serviço e aprendizagem 
que promove a verdadeira 
transformação na saúde 
pública”, relatou o secretário 
de Estado da Saúde, Carlos 
Lula.  
As residências em saúde da 
Secretaria de Saúde do Estado 
do Maranhão têm como 
instituição proponente a Escola 
de Saúde Pública (ESP/MA) 
e como instituição executora 
a Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares 
(Emserh).
“O sistema de saúde do 
Maranhão luta para uma 
formação com excelência dos 
profissionais e para melhorar a 
saúde pública do nosso estado. 

Sabemos que nos últimos 
sete anos promovemos uma 
revolução na saúde pública do 
Maranhão, levando assistência, 
saúde pública de qualidade, 
para regiões onde até então 
não existia. O núcleo dessas 
vitórias que conquistamos são 
os profissionais. Esse trabalho 
de vocês foi e é fundamental 
para termos um dos melhores 
desempenhos, por exemplo, 
na pandemia”, destacou o 
presidente da Emserh, Marcos 
Grande.
“A rede do Estado é uma 
grande potência na formação 
de especialistas. O Maranhão é 
o terceiro estado da federação 
que investe em bolsa para 
residência, preceptores e 
tutores, o que demonstra que 
valorizamos a formação e 
qualificação dos profissionais 
que atuam na rede estadual de 
saúde”, ressaltou Ana Lúcia 
Nunes, diretora administrativa 
da Escola de Saúde Pública do 
Maranhão.
RESIDÊNCIA NO 
MARANHÃO
A abertura das atividades 
contou com a exibição de 
um vídeo sobre a história 

do Programa de Residência 
no Maranhão. Em 12 anos, 
257 profissionais foram 
capacitados. A Residência 
Médica em Saúde no 
Maranhão iniciou em 2010 
e em 2018 a Residência 
Multiprofissional. Em 2022, 
são 59 novas oportunidades em 
São Luís e Imperatriz.
“A minha expectativa é de 
entrar em um mundo que 
eu nunca tinha visto antes. 
A gente tem a capacitação 
científica e profissional, mas 
também a pessoal. Desta forma 
criamos uma mão-de-obra 
qualificada. Isso vai permitir 
uma cadeia multiplicadora 
de bons profissionais. Todo 
conhecimento, por mais 
básico que seja, é de grande 
importância”, contou André 
Luís Costa Cantanhede, 
residente do programa de 
Atenção em Terapia Intensiva 
Adulta. A palestra magna 
foi conduzida pela médica 
Maria Teresa Seabra Soares 
de Brillo e Alves, com o tema 
“Próxima Parada: Residência 
– As potencialidades entre a 
integração ensino e serviço no 
âmbito da saúde pública”.

 Marileia Miranda é psicóloga e um dos residentes da saúde, que vão atuar na rede pública

DIVULGAÇÃO


