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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNIC1P10 DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. 
PROCESSO N°22021627/2019 —PMA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, torna publico aos 
interessados que realizará As 10:30 (dez e trinta) horas do dia 01 de Abril 2019, na sala de reunião da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. João Francisco Monteles, s/n - Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Contratação de empresa 
especializada em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagem para 
atender a demanda da Prefeitura Municipal de Anapurus, na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 
de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Iola Francisco Monteles, n° 2001 - 
Centro - Anapurus/Ma, de segunda A sexta-feira, no horário das 8h As 12h, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais). feito 
exc I usi vamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de 
Arrecadações e Tributos. 

Av. Joao Francisco Monteles, N° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA 

PREGÃO PRESENCIAL Ng. 07/2019 

A Prefeitura Municipal de Alcântara - MA, localizada na 
Praga da Matriz, 01 - Centro, CEP: 65.250-000 comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial de ng. 07/2019, no dia 28/03/2019, as 09h30, 
horário local, objeto: o Registro de pregos para futura 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
Locação de Veículos e máquinas pesadas para atender as 
necessidades do município de Alcântara - MA, conforme 
quantidade e especificações contidas no Termo de Referência. 

0 presente Edital estará à disposição dos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Alcântara, sito a Praga da Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - 
Alcântara - Maranhao, de segunda a sexta (exceto feriados) no 
horário das 08h0Omin as 12h0Omin horas, onde poderão ser 
consultados ou obtido gratuitamente por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela Internet, através do 
nosso endereço eletrônico http://www.alcantara.ma.gov.br  ou 

cal
copia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 
50 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da 
reprodução.. 

DIÁRIO OFICIAL, 
DOS MUNICIPIOS 
OD ESTADO 03 MA113,040 

SãO LUíS, 19 DE NIARçO DE 2019 *- ANO V * Ng 2054 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Ng 006/2019 - SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Ng 006/2019-SRP. PROCESSO Ng 

22021539/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará as 09:00 horas(horirio local) do dia 01 de 
Abril de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. Joao Francisco Monteles, ng 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, 
para Eventual contratação de empresa especializada nos 
serviços locação de veículos de interesse da 
Administração Pública de Anapurus, conforme Lei Federal 
ng 10.520, de 17 de julho de 2002, Dec. Federal n°7892/2013 e 
subsidiariamente pela Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 
1993. 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço da CPI., Av. João Francisco Monteles, 
ng 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 8h As 12h, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 
(MA), 18 de Margo de 2019. LUCIANO DE SOUZA 
GOMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: e8f248d63a561)3157a566cfe8d3c1287 

Alcantara (MA), 18/03/2019. 
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AVISO PREGÃO PRESENCIAL Ng 007/2019-SRP 

Publicado por: JOS UELMO ANDRe SOUZA FARIAS 
Código identificador: 0ae332f0088cbd062b8affb882c5e5ac 

PREGÃO PRESENCIAL Ng. 08/2019 

• 

PREGÃO PRESENCIAL Ng 007/2019-SRP. PROCESSO Ng 

22021627/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará as 10:30 horas(horfirio local) do dia 01 de 
Abril de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação. Av. Joao Francisco Monteles, ng 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregai Presencial, tipo menor preço, 
para Eventual contratação de empresa especializada no 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e 
hospedagem de interesse da Administração Pública de 
Anapurus, conforme Lei Federal ng 10.520, de 17 de julho de 
2002, Dec. Federal ng 7892/2013 e subsidiariamente pela Lei 
Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da 
CPL, Av. Joao Francisco Monteles, ng 2001 - Centro - 
Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h as 
12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte 
reais), feito exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação 
Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de 
Arrecadações e Tributos. Anapurus (MA), 18 de Margo de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro. 

A Prefeitura Municipal de Alcântara - MA, localizada na 
Praga da Matriz, 01 - Centro, CEP: 65.250-000 comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial de ng. 08/2019, no dia 29/03/2019, As 09h00, 
horário local, objeto: o Registro de Preços para futura 
contratação de empresa para fornecimento de Material de 
Limpeza, com entrega parcelada em cronograma para 
atender a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Alcântara - MA, conforme 
quantidade e especificações contidas no Termo de Referência. 

0 presente Edital estará A disposição dos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Alcântara, sito a Praça da Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - 
Alcantara - Maranhao, de segunda a sexta (exceto feriados) no 
horário das 08h0Omin as 12h0Omin horas, onde poderão ser 
consultados ou obtido gratuitamente por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela internet, através do, L nosso endereço eletrônico http://www.alcantara.ma.gov.br  ou 
cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 
50 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da 
reprodução.. 

„.. 
Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Código identificador: 917657c2d463dc41dbdaladdd786448bj 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO L ITE 

Alcântara (MA), 18/03/2019. 

Publicado por: JOSUELMO ANDRe SOUZA FARIAS 
Código identificador: 8bd1335b26c06f84f08553c2c9ceae64 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

RESENHA DE CONTRATO NO  062/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE 
RESENHA DE CONTRATO n°062/2019. PARTES: Munici o se 
Benedito Leite/MA e a Empresa QUALITYS RV 
CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFOIIA LTDA- E. 
CNPJ/MF sob n°21.376.282/0001-04, oriunchkda Dispens de 
Licitação ng 003/2019 - . - - ;JETO: contratá do direta 
empr 	 servigos enge • aria para 

pavi 	 • 'pod° das Rua 	te de 
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Segurança, Conforto e Pontualidade. 

Destino: São Luis, Viana, Matinha, Olinda, São 
Vicente Ferrer, Cajapió, 
(0**98) 9969.14321 8721.3237 I 8423-8867 

Em Cajapió (98) 9971-31071 Falar corn Costa Filho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

PREGA0 PRESENCIAL N° 008/20194RP. PROCESSO N° 2202153912019 - 
PM/ A Prefeitura Magadan' de Onapurus - Mil agaves de seu pregoeko. tome 
pulatte aos indressados qua resdare es 00:00 horas(horarto local) do dia 01 
de Add 	2009. na sala de retinae, da ComIssao Permanente de Licit-30o, 
Av. 1090 Francisca Mantel.. n° 2001 - Centro. nests cidade, na modalidade 
Megan Pam eidal ago menor prego, pare Eventual =Intaglio de empresa 
espedafizada nos senegas deep° de veletas de altered. da Adminrsingao 
Pali. do Ariapund. conforme Lei Eiden' ri° 10.520, de 17 de judo 60 2002, 
Dec Federal,,' 189212013 e sulasichanamente pela Lei Federal n°8.566. de 21 
Oftpniro de 1993. 0 Edda e seus Memos estao A disposigio dos interessedos 
no !Wales° da CPL. Av. logo Francisco Handless:x.2001 - Centro Anapu-
us/MA de segtanda a 'calm-dip no heath, dim tI, As 12h. onde poderão ser 
consultados gratatemerte ou °Midas medlante o recoltiimento da impordrida 

20 00 (Ante ream). Mite exclusivamente. agaves do Pd. deArrecadageo 
oat- DAM. ermtdo gels Secratana Munidpal de Arrecadagães e Tnbutos. 

INN, lode Margo 092019. LUCIANO DE SOUZAGOMES/Pregoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL 007120.19-SRP, PROCESSO N°22021827/2019 - 
PLIA.APrefeltura Mumapal de Madras -MA, agaves de sail welders% toms 
padre aos IntaireMadOs que reatdd Is 10G0 hoiasdorado local) do da 01 
de Abri do 2019, an gala de reunde da Comelier Perninente de lacriedlo. 
Joao Francisco Monteles. If 2001 -Canoa. nesta cidade. Ca modalidade Pregas 

esermal tipo menor prego,pera Eventual contratatio de empress espeddzada 
no forneamento do passagens aéreasnacioneas e hospedagem do Inlereue da 
AdrnInistracão Malice de Anapurus. conforme Lei Federal 0010.520.  de 17 de 
judo 60 2002 Dec. Federal if 710212013, subsIdariarnente pea Lei Federal n° 
0.686. de at de junho de 1993.0 Edtal e secs Anexos 06E40 a disposigão dos 
Interessagos no enderego da GPLAar.Jollo Frandsco Monied', 02001 -Centro 
-Anapums/MA. de segunda a seara-feira, no horario das 8hAs121-Londe poderão 
sat sontultaclos graturlamente an °Ladd medante o recolnimento do importAncia 
da RS 20 00 &Ante reds), Nan eidualvamenta, dramas do Dec. de Arrecadaggo 
Mun.dpal OW, within° pela Sonata/la Munldpal deArrecadapass • Tributes. 
Anapums (MN, toda Margo de 2019. LUCIANO DE SOUZAGOMES/Pregoelro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITACAO-CPL 

AMMO OF LICITACAQ 

PREGÃO PRESENCIAL N°01112019 
APREFEITURAMUSSCIPAL DE FORTALEZADOS NOGUEIRAS-MA, &rev& de 
Comissão Permenente de Lidtaglio- CPL. tome Obit° que real/sara Ittageo 
na modalidade Pregas Presencial qua tem por obieloa oontratagikode empresas 
Pars a fornsumento de limas funerenes a prestaxdo de servigosP6slueles Pars 
atender DS neetSidade5 da Secretaria Municipal de Assistanda Social para 
O Monied,* de Fortaleza dos Noguertas-MA. =forme Term de Restrontio. 
Cie° Menor Prego por Item. LOCAL Sede da Prefelbia. Locallzada na Rua 
Rut Samosa, or  120-Cento, DATA DE ABERTURA' 03/04/2019. HORARIO: 
('ri 	Recebimento dos envelopes e lards da habflitagAo. LOCaL Sala do 
mund4 da CFL, locaSaads na Rua Rui Barbese, n°125, Centro, Fortaleza dos 
Hogue/as - MA AQUISIÇÃO DO EDITAL ate Pea that dleis antes da data da 
abellia da Mt/PM na Sala da CPL Os Inleressados poderao adquinr a edital 
Laçando a taxa de RS 20,00 em hosana cornered dab 08:00 as 12.00 horas. 
Fortaleza das Napo-ewes IMA), lede mango de 2019. Fausbana Noguera de 
Hotta Pregoelra Municipal Odell FInheim Mimes - Snorenao Municiped 
ge Administrate.. Planelameind 
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Cervejaria abre programa d 
Trainee  2019 no Maranbãrr  

0 programa abre Inscrições para ¡ovens 
autênticos e apaixonados por empreender 

ção de talentos. Por isso, e Junho e incluem testes é urna cervejaria inovadora 
a Cervejaria Ambev optou online de inglés, perfil e e temos o consumidor no 
por escutar os jovens que raciocínio lógico, seguidos centro de nossas decisões 
estão entrando no mercado pela apresentação de urna emiciativas. Nosso portfolio 
de trabalho e entender quais análise de case e entrevis- cot com cervejas, ref ri- 
são as suas preocupações e tas, também online. 	gerantes, ones. isotemicos, 
prioridades ao escolher uma 	Quando aprovados, co- energéticos e sucos de 
empresa para se trabalhar, meçam, entgo, as etapas marcas reconhecidas como 
A nova estrutura do progra- presenciais. Os candidates Skol, Brahma, Antarctica, 
ma de trainee é uma forma passam pela realização Budweiser, Stella Artois 
de atender ao perfil destes de um painel de negócios, Weis, Colorado, Guaraná 
jovens e, assim, continuer para equal precisam desen- Antarctica, Fusion, do bem 
atraindo nossos futuros lide- volver um case em equipe e AMA, a ague mineral que 
res', comenta Renato Maya, e, finalmente, as últimas destine 100% de seu loco 
diretor de Gente e Gestão entrevistas acontecem com para projetos que levam 
da Ambev. 	 os vice-presidentes e o acesso á ague potável para 

A Cervejaria Ambev pro- presidente da Cervejaria famthas do semiárido asi-
cura candidates auténticos, Ambev. No encerramento, leiro. Somente nos ult,mos 
curiosos, mão na massa, os selecionados serão ad- cinco anos, investimos RS 
resilientes e que se identifi- mitidos como funcionários. 	17,5 bilhões no pais e dei- 
quem com a cultura de em- 	 xamos um legado além dos 
preendedorismo e inovacão. SOBRE A CERVEJARIA 	investimentos com nossa 

Para se inscrever, é na- AMBEV 	 ampla plataforma de sus- 
cesserio ter até dois anos 	Unir as pessoas por um tentabifidade. Esse compro- 
de formado ou previsão de mundo melhor. Esse é o misso inclui metas claras, 
conclusão do curse pare ate sonho da Ambev, empresa divulgadas publicamente, e 
julho de 2019, conhecimen- brasileira, com sede em se traduz em quatro Mares. 
to em inglês e interesse em Sao Paulo, e presente em consumo inteligente, água. 
morar em qualquer estado. 18 paises. No Brasil, somos residue zero e d senvolvi-
0 proce-sso aberto a todas mais de 32 mil pessoas mento. Esse traba 
as Areas de formação e para que dividem a mesma pai- com uma rede de 
jovens do pais inteiro. 	zap por produzir cerveja e pois acredita mo 

As etapas do processo trabalhamos juntos para construção de u 
de select() serer) realizadas garantir momentos de cele- melhor se torna 
entre os meses de março braçáo e diversfio.AAmbev quando feita em co 

Boneca Momo volta 
assustar crianças na intern 

Crianças assustadas e come per exemplo. no video os promovendo o Desafio see um público-alvo 
pais com atenção redobra- de uma criança brincando Momo no YouTube. Videos cil' e tem dificuldade de 
da para a boneca Momo, com slime - brinquedo que incentivando desafies pre- nomear e reconhecer os 
Em agosto do ano passa- virou 'febre" entre os pe- judiciais e perigosos sae seals próprios sentimen-
do, correntes circulavam quenos. Na ocasião, o video claramente contra nossas tos. s crianças possuem 
na Internet com a imagem 6 interrompido em poucos ponces, incluindo o desafio muit tempo livre e, na 
assustadora de um boneca segundos epos o inicio da Momo. Apesar e. elatos malorià4as vezes, utilizam 
inlitulada Momo que enviava sua exibição com imagens dajgapre tqbra esse os aplica ' os da inter 
desafios para as crianças da boneca. Além ' 	 fi 	 links sem nenhu 	rno- 
par rneio do whatsapp. Este Memo também t 	 s ou nitoramento do pais. Vale 
ano, a boneca voltou a apa- do em desenhos 	 rtiltiggo 	do ressaltar também que es- 
racer em videos infantis muito populares. F 	You belue $lénai. -s ses desafios são bem ela- 
ensinando as crianças a 	Diante da pot 	Dlret4zes dcomLã1idaae. 	borados, chamam atenção. 
cometerem suicídio. 	YouTube já se m 	 A sicologa Fla 	an- E as crianças não sabem 

Desta vez, Momo tem 'Depois de muita Mime, dão 	 es-gradu- diferenciar o que 4 uma 
aparecido em  videos  infan- não vimos nenhuQia ',..--a 	em NeUTOOSiCOlopia brincadeira boa da ruim' 
tis populares na internet, (18 ncia recente d vide-  ex  plica que as crianças destaca. 

A Cervejaria Ambev, 
dona de marcas como Bu-
dweiser, Stella Artois e Co-
rona, acaba de aim-  seu 
programa de Trainee 2019. 

Para este ano, a empre-
sa decidiu reestruturar o 
processo seletivo, reunindo 
as aortas de entrada para 
os trainees, que antes eram 
duas, em um (mica progra-
ma, subdividido em três ca-
tegorias: Supply, Business 
e Tech. Outra mudança 
importante é que o progra-
ma se dispõe a capacitar 
todos os candidatos que se 
Inscreverem e não apenas 
aqueles aprovados, como 
forma de contribuir com o 
desenvolvimento profissio-
nal dos interessados em 
Ingressar na cervejaria. 

As vagas têm um salário 
inicial de R$6,4 mil e as 
inscrições podem ser feitas 
ate adia 7 de abril pelo site. 

0 novo programa con-
siste em um treinamento 
de quatro meses. Neste 
penedo, os jovens transitam 
por diferentes areas e os 
executives de cada setor 

Supply, Business e Tech 
— compartilham suas expe-
riências cervejelras com os 
selecionados. 

Nam disso, a Cervejaria 
Ambev proporciona seu 
conhecimento em gestão e 
liderança desde o primeiro 
dia, acelerando o desen-
vohtimento da carreira dos 
trainees. Com  essa forma-
ção, os aprovados cons-
troem uma visão hollstica 
do negócio, que os prepara 
pare assumirem funções em 
diferentes areas ao longo de 
suas trajetórias na empresa. 

Na edição 2019 do pro-
grama, mesmo aqueles que 
não passarem na seleção 
vão participar de discu446P4 
e aprender sobre práticas 
do mercado de trabalho, 
durante o processo seletivo. 

'Com as mudanças com-
porta menials das novas 
gerações, as empresas 
precisam adaptar suas prá-
ticas para atração e reten- 
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