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MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019-SRP. 
PROCESSO N° 22021539/2019 - PMA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, toma público aos 
interessados que realizará As 09:00 (nove) horas do dia 01 de Abril de 2019, na sala de reunido da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. João Francisco Monteles, sin - Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Contratação de empresa 

especializada nos serviços de locação de veículos de interesse da Administração Pública 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. Jo-do 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$ 2',00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do Doc. de 
Arrecadação Municipal - DAM, emitido a Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA 
AVISO PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 - SRP 

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 Q.  07/2019, no dia 28/03/2019, as 09h30, 
horário local, objete: o Registro de preços para futura 
contratação de empresa para prestação de serviços de 
Locação de Veículos e máquinas pesadas para atender as 
necessidades do município de Alcantara - MA, conforme 
quantidade e especificações contidas no Termo de ReferAncia. 

0 presente Edital estará à disposição dos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Alcantara, sito a Praga da Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - 
Alcantara - Maranhão, 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 

• cópia impressa mediante o recolhimento da importância de 
50 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de DAM 
Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da 
reprodução.. 

PREGÃO PRESENCIAL Ng 006/2019-SRP. PROCESSO No 
22021539/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará às 09:00 horas(horário local) do dia 01 de 
Abril de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. João Francisco Monteles, no 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 
no 10.520, de 17 de julho de 2002, Dec. Federal n°7892/2013 e 
subsidiariamente pela Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 
1993. 0 Edital e seus Anexos estão a disposição dos 
Interessados no endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, 
no 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 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 .... ...j 
GOMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: e8f248(163a56133157a566cfe8d3c1287 

Alcantara (MA), 18/03/2019. 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL No 007/2019-SRP 

Publicado por:JOSUELMO ANDRé SOUZA FARIAS 
Código identificador: Oae332f0088cbd062b8affb882c5e5ac 

PREGÃO PRESENCIAL No. 08/2019 

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 no. 08/2019, no dia 29/03/2019, às 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 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 
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.. 

Alcântara (MA), 18/03/2019. 

Publicado por: JOSUELMO ANDRé SOUZA FARMS 
Código identificador: 8bd1335b26c06f84f08553c2c9ceae64 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2019-SRP. PROCESSO No 
22021627/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará hs 10:30 horas(horário local) do dia 01 de 
Abril de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. João Francisco Monteles, ng 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão 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 no 10.520, de 17 de julho de 
2002, Dec. Federal no 7892/2013 e subsidiariamente pela Lei 
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus 
Anexos estão a disposição dos interessados no endereço da 
CPL, Av. Joao Francisco .Monteles, ng 2001 - Centro - 
Anapurus/MA, de segunda h sexta-feira, no horário das 8h hs 
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 COMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 917657c2d463dc41dbdaladdd78b448b 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE 

RESENHA DE CONTRATO No 062/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - 
RESENHA DE CONTRATO no 062/2019. P TES: Municip o 
Benedito Leite/MA e a Empresa QUALITY R 
CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFO MA LTDA E, 
CNPJ/MF sob no 21.376.282/01i -04, °Dun, o da Dispensa 
Licitação n° 003/2019 - CPL. 0 ;JEFloon rim a de 
empresa para prestação d sea • Wt.\  !T  Oil  I ara 
pavimentação em parale 'pjpedo d sj 	de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAGAOCK 

AVISO DE LICITACAO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 
APREFEITURAMUNICIPALDE FORTALEZAOOSNOGUEIRAS-MAL erases da 
Corals* Permanente de Lidtação-CPL, tome p06100000 senile-3M Ficitagão 
na modalidadePregeo Presensial qua tempos chink, a oontratação de empress. 
Para o fornecimento de urnas Nneridas e prestação de serviçosPestunma Para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de AsSIStanala Nodal pare 
o Municrpro de FOgaleZa dos Nogueiras-MA, confer-ma Tern) de Penem-aia, 
Ipo Menor Prego por item. LOCAL.  Sede da Prelegura. Localizada na Rua 
Rui Barbosa, n.  125-Cento DATA DE ABERTURA.  03/4/2019, HORAP.10: 
08100. Receblmento dos envelopes e Maio da habilltagio. Local: Sala de 
mumeo da CPL, localgado no Rua Rd Berbosa. re 125, Centro, FOrfaleZa des 
Nogueiras - MA. AOLIISIDÃO DO EDITAL: ate Peg des (gels antes da data da 
*Pura go certame na sale da CPL Os priteress &Ma poderão adguinr o edit& 
pagando a Ina de 120 20.00 em horido comma! das 08:00 As 12E0 horns, 
Fortaleza dos Noguesas (MAL lode mango de 2019, Fairstana Nogueita de 
Freites Pregmena men,cipai. odeir Pinheão Mirende Seareteure munIcipat 
de Administregão. Flenejamente e Finanies. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

PREGÃO PRESENCIAL N.  006/2019-SRP. PROCESSO Pe 22021538/2019 - 
PMPL A Pretense Munidpal de Anapums - MA. agaves de seu pregoeiro, tome 
paten aos mteressados que realizarb as 09:00 horasMorario local) do die Si 
de Abel de 2019. na sala de reunlão da Cornissão Permanente de ficitacaa, 
Av. sae Francrsco MOnteleS, 00  2001 - Centro, nesta ddade. na  modalidade 
Pre* Presendal, Ono menor prego para Eventual contrataggo de empresa 
especiafga da nos SeIVINM iota* de velculos de interesso da AdmInistraglo 
Pablica de AnapartIM CM forme Le Federal re 10.520, de 17 de NM de 2002, 
Dec. Federal n.789212013 e subsidianamente pela Lei Federal n° 9.006. de 21 
deµmho de 4993. 0 Edital e seus Amos estão à discos)* dos interessados 
no ender* da CPL, Av. João Francisco Monteies, n°2001 - Cerro - /Map. 
rus/MA. de segunda sextreleira, no horário dos eh as 2h, onde code* ser 
consul:ado& gratuitamente 	obtielos moderate o recdhimento da impel-Made 

RS 20.00 (virile reds). Mho eXclusivaMente. dray& do Does de Amerada* 
pal- DAM. omildn pela Seuretarla Munidpal de Airecadagnes e Tributos. 
-us (MA), 18 de Marge de 2019.LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregodro. 

PRECAO PRESENCIAL le° 007i2019-SRP. PROCESSO N 220211327/2019 - 
PMA,APrefellura Munidpal de Anapurus- MA. atone de seu pregoeiro, throe 
nabco aos into roscados que realizara as 1010 horas(horgrio local) do ana 01 
de Agil de 2010,00 sale de redid.° da Comma° Permanenre de Udine°, Av. 
Joao Francisco Monteles,00 2001 -Centro, nesta cidade, na modalidade Pre* 
Proneroal apo menorprego, pare Evenlualcontrataçãode empresa especiafizada 
no fornedmento de passagens aéreas natuonais e hospedagem de interesse da 
Aomperstração MANN' de Anapunm, conformo Lei Federal re 10.520, de 17 de 
sulk, de-2302 Dec. Federal 	 ao00 70921201 subsktadamente pela Lei Federal n°  
15E6. de 21 de Nebo de 1993,0 Edital e seus Anexos Warr disposição dos 
,nreressados no endegegoda CPLAv.João Rands. Monteles, n°2001 -Centro 

AnagssOMA, ao segunda a sextmlelra, no Mirada desehOs 12h, onde poderão 
der consultedss grablgarnente ouolatirlos median'te o recolhlmento de inmortancia 
de 0020,00 (ante reais), Nile exciusaramente, agaves do Doo. de ArreCadaroao 
lutlelpal- DAM ergado pole secretaria Municipal do Artecadagees e Tributos. 

purus (MA), lodo Marcada 2011LUCIANO DE SCUZAGOMES/Pregoeiro. 

OPORTUNIDADE 

Cervejaria abre programa de 
Trainee 2019 no Maranhão 

0 programa abre inscrições para jovens 
auténticos e apaixonados por empreender 

çao de talentos. Por isso, e junho e incluem testes é uma cervejana inovadora 

a Cervejaria Ambev optou online de inglês, perfil e e temos o consumidor Ora  

por escutar os jovens que raciocinio lógico, seguidos centro de nossas decisões 

estão entrando no mercado pela apresentação de uma e iniciativas. Nosso port/ Olio 
de trabalhoe entender quais análise de case e entrevis- conta com cervetes, refri- 
sae as suas preocupações e tas, também online. 	gerantes, atlas, iSolonicos, 
pnoridades ao escolher uma 	Quando aprovados, co- energéticos e sucos, de 
empresa para se trabalhar, meçam, então, as etapas marcas reconhecidas como 

A nova estrutura do progra- presenciais. Os candidatos Skol, Brahma, Antarctica, 
ma de trainee e uma forma passam pela realização Budweiser, Stella Artois, 
de atender ao perill destes de um painel de negócios, Weis, Colorado, Guaraná 
jovens e, assim, continuar pare oqualprecisamdesen- Antarctica, Fusion, do trem 
atraindo nossos futures fide- volver um case em equipe e AMA, a água mineral que 
res°, comenta Renato Biava, e, finalmente, as últimas destina 100% de seu lucro 
diretor de Gente e Gestão entrevistas acontecem com para projetos que levam 
da Amboy. 	 os vice-presidentes e o acesso à égua octave) para 

A Cervejaria Ambev pro- presidente da Cervejaria families do semiarid° brasi-
cura candidatos auténticos, Ambev. No encerramento, leiro. Somente nos últimos 
curiosos, mão na massa, os selecionados serão ad- cinco anos, investimos RS 
resitientes e que se identifi- milidos como funcionários. 	17,5 bilhões no pais e dei- 
quem com a cultura de em- 	 oramos um legado além dos 
preendedorismo e inovação. SOBRE A CERVEJARIA 	investimentos com nossa 

Para se inscrever, é na AMBEV 	 ampla plataforma de BUS- 

cessário ter até dois anos 	Uniram pessoas por um tentabilidade. Esse cornmi 
de formado ou previsão de mundo melhor. Esse 6 o misso inclui metas clam: 

conclusão do curso para até sonho da Ambev, empresa divulgadas publicamentc e 
julho de 2019, conhecimen- brasileira, com sede em se traduz em quatro places 
to em inglês e interesse em São Paulo, e presente em consumo inteligente. ague 
morar em qualquer estado. 18 paises No Brasil, somos residua zero e desenvotvi-
0 process° é aberto a todas mais de 32 mil pessoas mento. Esse trabalho 6 fez° 
as Areas de formação e para que dividem a mesma pai- com uma rede de parceiros, 
jovens do pais inteiro, 	xão por produzir cerveja e pois acreditamos que a 

As etapas do processo trabalhamos juntos para construção de um mundo 
de seleção serão realizadas garantir momentos de cele- melhor se torna mais rica 
entre os meses de março braoão e diversão. AAmbev quando feita em conjunto. 

Boneca Momo volta 
assustar crianças na. nte-rn 

Crianças assustadas e como per exemplo, no video os promovendo o Desafio 
pais com atenção redobra- de uma criança brincando Momo no YouTube. Videos 
da para a boneca Momo. com  slime - brinquedo que incentivando desafios pre-
Em agosto do ano passa- virou "febre" entre os pe- judiciais e perigosos são 
do, correntes circulavam quenos. Na ocasião, o video claramente cointra nossas 
na intemet com a imagem é interrompido em poucos politicas, inclui ndoodesafio 
assustadora de um boneca segundos epos o inicio da Morro. Apesar dos relatos 
intitulada Mono que enviava sua exibição com imagens da imprensa sobre esse 
desafios para as crianças da boneca. Alain disso, a desafio, não tivemos links 
por meio do whatsapp. Este Memo também tem apareci- recentes sin. ' dos ou 
ano, a boneca voltou a apa- do em desenhos animados compartilhado 
recer em videos infantis muito populares. 	 YouTube que 
ensinando as crianças a 	Diante da polêmica, o Diretrizes da 
cometerem suicídio. 	YouTube já se manifestou. 	A psicalog 

Desta vez Momo tem "Depois de muita análise, dão Bomfim 
aparecido em videos infan- nap vimos nenhuma evi- anda em Ne 
tis populares na internet, dencia recente de vide- explica que 

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

Para este ano, a empre-
sa decidiu reestruturar o 
processo seletivo, reunindo 
as portas de entrada para 
os trainees, que antes eram 
duas, em um único progra-
ma, subdividido em três ca-
tegorias: Supply, Business 
e Tech. Outra mudança 
importante ti 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 (ekes 
até o dia 7 de abril pelo site. 

0 novo programa con-
siste em um treinamento 
de quatro meses. Neste 
period°, os jovens transitam 
por diferentes areas e os 
executivos de cada setor 
- Supply, Business e Tech 
- compartilham suas expe-
riências ceivejeiras com os 
selecionados. 

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

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

tom as mudanças com-
portamentais das novas 
gerações, as empresas 
precisam adaptar suas pra-
boas para atração e reten- 

4. 

são um público-all  
cil" e tem dificulda 
nomear e  reconhe 
seus próprios se 
tos. "As criangas p 

uito tempo livr  
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os plicativos da  Intern  
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