
São Luís, terça-feira, 22 de março de 2022

GERAL 7

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2022/CCL/PMM. Esta Comissão Central de Licitação - CCL, através do(a) Presidente e 
seus membros vem informar aos senhores licitantes participantes da reabertura  do certame para 
continuidade da sessão, para o seguinte dia: 23/03/2022 (quarta-feira) às 09h30min (nove horas 
e trinta minutos), objetivando o prosseguimento do certame referente a licitação na modalida-
de: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/CCL - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 01 SALA NOS POVOADOS: 
BEIRA DO LAGO, JEJU, MONTE VERDE E PIMENTA NO MUNICÍPIO DE MONÇÃO/
MA. Monção/MA, 18 de março de 2022. Comissão Central de Licitação – CCL/PMM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (MA)
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para conhecimento dos 
interessados, comunica que a licitação em epígrafe, que tem como objeto: Registro de Preços 
para contratação de empresa especializada para recuperação da pavimentação asfáltica da 
malha viária do Município de Montes Altos - MA, conforme especificações constantes no 
Edital e seus anexos. A abertura da sessão pública anteriormente marcada para às 08h20min 
(oito horas e vinte minutos) do dia 22 de março de 2022. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.
licitanet.com.br. fica ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. MONTES ALTOS - 
Maranhão 21/03/2022. Domingos Pinheiro Cirqueira - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. PROCESSO Nº 14.03/2022. 
No aviso de licitação publicado no Jornal O Imparcial do dia 21/03/2022, Geral, página 5, onde se 
lê: que no dia 20/04/2022, horário 08:00hs, no endereço Av das Juçareiras, S/N, Centro, Serrano 
do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da Assistência Social), fará realizar licitação 
na modalidade Concorrência para [...]; leia-se: que no dia 26/04/2022, horário 08:00hs, no 
endereço Av das Juçareiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de 
Referência da Assistência Social), fará realizar licitação, para registro de preços, na modalidade 
Concorrência para [...]. As demais condições permanecem inalteradas. Serrano do Maranhão 
(MA), 21 de março de 2022. Jonatas de Castro Costa. Sec de Planejamento e Gestão.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna 
público que fará realizar às 08h00min, dia 05/04/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2022, para registro de preços, do tipo maior percentual de desconto, registro de preços para aquisição 
de tecidos, aviamentos e artigos para cama, mesa e banho para atender a demanda das secretarias munici-
pais de Anapurus, do município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Perma-
nente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min 
às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma 
de papel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 18 de março de 2022. 
ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, 
torna público que fará realizar às 08h00min, dia 06/04/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 005/2022, para registro de preços, do tipo maior percentual de desconto, registro de 
preços para aquisição de material esportivo, de interesse da Administração Pública de Anapurus/
MA, do município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/
MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira 
à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra, como também por meio do 
Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência 
desta prefeitura. Anapurus/MA, 18 de março de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, 
torna público que fará realizar às 15h00min, dia 06/04/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 005/2022, para registro de preços, do tipo maior percentual de desconto, registro de 
preços para contratação de empresa para o fornecimento de Lanche, sob demanda, por item, para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, do município de Anapurus/MA. 
A sessão pública será no portal www.bnc.org.br . O Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sex-
ta-feira das 08h00min às 12h00min, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de 
Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 
18 de março de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 009/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº 020/2022. 
A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 06 de abril de 2022, às 11:00hs (onze 
horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias do Município de Tufilândia/MA, conforme 
detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://www.comprastufilandia.com.br/home.
jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.comprastufilandia.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência 
do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da 
Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço 
Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387-000.  Tufulandia/MA, 21 de março de 2022. Vildimar Alves 
Ricardo. Prefeito Municipal.

Edital de CONVOCAÇÃO da Assembleia Geral para eleição da diretoria 

Associação Maranhense de Escrivães de Policia Civil – AMEPOL

Convida todos os seus associados, filiados a mais de seis meses, comple-
tados na data da eleição, a participarem da Assembleia Geral para eleição 
da diretoria da Associação, para mandato de dois anos, a ser realizada na 
data de 02 de abril do ano de 2022 (sábado) às 09h00min, em 1ª convo-
cação e às 09h30min, em 2ª convocação, no Auditório Leofredo Ramos, 
situado na Avenida dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, São Luís-MA. 

São Luís, MA, 21 de março do ano de 2022

Thais Danielle Costa  Mascarenhas
Escrivã de Polícia Civil 
Presidente da AMEPOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ERRATA

A Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues através da Comissão Permanente 
de Licitação, comunica a Errata de “PRAZO” na publicação do Pregão Eletrônico nº 
14/2022 - SRP, onde se lê “no dia 31 de Março de 2022, ás 09h:00”, leia-se “no dia 
04 de Abril de 2022, ás 09h:00” na Publicação do Jornal O Imparcial, página 06, 
Caderno “GERAL” de 18 de Março de 2022 e onde se lê “no dia 31 de Março de 
2022, ás 14h:00”, leia-se “no dia 04 de Abril de 2022, ás 14h:00” na Publicação do 
Jornal O Imparcial, página 05, Caderno “GERAL” de 18 de Março de 2022.

Nina Rodrigues/MA, 21 de Março de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior.

Pregoeiro

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br8

Ao anunciar a chegada do novo treinador, o presidente Yglesio Moyses também
adiantou a chegada do volante Lucas Hulk e um acerto adiantado com Naílson

NE RES PIN TO

 Dis pen sas

NOVO COMANDO

Novo técnico projeta
o Moto na Série C

A
nun ci a do ofi ci al men te pe la
di re to ria do Mo to co mo subs- 
ti tu to de Car los Fer ro, que pe- 
diu de mis são após o em pa te

por 1 a 1 di an te do Pi nhei ro, no úl ti mo
do min go, no Es tá dio Cos ta Ro dri gues,
o no vo téc ni co ru bro-ne gro Jú lio Cé- 
sar Nu nes, 37 anos, ma ni fes tou seu
oti mis mo quan do ao tra ba lho que
pre ten de de sen vol ver no co man do da
equi pe. Ele jus ti fi cou os mo ti vos pe los
quais acei tou o con vi te pa ra trei nar o
Pa pão. “Pri mei ra men te, por que o Mo- 
to é um gran de clu be, uma ca mi sa for- 
te do fu te bol bra si lei ro, uma gran de
tor ci da, en tão a gen te sa be des sa res- 
pon sa bi li da de e es tá mui to mo ti va do
pa ra en fren tar es se de sa fio. Te mos pe- 
la fren te um Cam pe o na to Es ta du al,
on de pre ten de mos fa zer um se gun do
tur no pa ra al can çar con quis tas mai o- 
res den tro da com pe ti ção e tam bém
te mos o pro je to da Sé rie D, on de nos- 
so ob je ti vo mui to cla ro é co lo car o
Mo to Club na Sé rie C do Cam pe o na to
Bra si lei ro. Pa ra is so que nós vi e mos e
o tor ce dor po de es pe rar mui to pro fis- 
si o na lis mo, mui to fo co, mui to tra ba- 
lho e com pro me ti men to da nos sa co- 
mis são téc ni ca”, pro me teu Jú lio Cé- 
sar.

A di re to ria mo ten se mar cou pa ra o
fi nal da tar de des ta se gun da-fei ra (21)
a apre sen ta ção do no vo téc ni co, que
de ve rá fa zer sua es treia na par ti da de
quar ta-fei ra, no Es tá dio Nho zi nho
San tos, às 20h45, no jo go con tra o Ju- 
ven tu de de São Ma teus pe lo Es ta du al.

Ao anun ci ar a che ga da do no vo

trei na dor, o pre si den te Yglesio
Moyses tam bém adi an tou a che ga da
do co nhe ci do vo lan te Lu cas Hulk e
um acer to em fa se bem adi an ta da
com o meio-de-cam po Naíl son. Am- 
bos já ves ti ram a ca mi sa ru bro-ne gra
em tem po ra das an te ri o res. O nú me ro
de re for ços de ve rá au men tar com a
che ga da de um meia (ca mi sa 10), que
po de rá ser o ma ra nhen se Alex Ma ra- 
nhão.

Jú lio Cé sar Nu nes tem pas sa gens
pe lo Es por ti vo-RS (2014), Gaú cho
(2015), Pal mei ren se (2015), União

Fre dei ri quen se (2017-18), Gló ria
(2019), Her cí lio Luz –SC (2019) e
União-MT (2020), com ex pe ri ên cia
den tro e fo ra de cam po em to das as
ca te go ri as se gun do in for mou a as ses- 
so ria de co mu ni ca ção do Mo to Club.

De pois do jo go com o Ju ven tu de
Sa mas, o pró xi mo de sa fio do no vo
trei na dor mo ten se se rá no sá ba do
(26), con tra o tra di ci o nal ri val Sam- 
paio Cor rêa, mar ca do pa ra as 17h, no
Cas te lão, pe lo se gun do tur no do
Cam pe o na to Ma ra nhen se. O Ru bro-
Ne gro pre ci sa con quis tar o re tur no,
pa ra evi tar que o Sam paio le van te o
tri cam pe o na to, pois já es tá na fi nal
após o tí tu lo do pri mei ro tur no.

Te mos pe la fren te um

Cam pe o na to Es ta du al,

on de pre ten de mos fa zer

um se gun do tur no pa ra

al can çar con quis tas

mai o res den tro da

com pe ti ção e tam bém

te mos o pro je to da Sé rie

D, on de nos so ob je ti vo

mui to cla ro é co lo car o

Mo to Club na Sé rie C

MÚSICA NO FANTÁSTICO!

Sampaio pode “contratar” Léo Condé pela 3ª vez

LÉO CONDÉ COMANDOU A EQUIPE TRICOLOR EM DUAS OPORTUNIDADES: EM 2015 E EM 2020, QUANDO TEVE BONS MOMENTOS

Após anun ci ar a de mis são de João
Bri gat ti na ma nhã do úl ti mo do min go
(20) o Sam paio Cor rêa ini ci ou con ta- 
tos vi san do a che ga da de um no vo
trei na dor.

O pre si den te Sér gio Fro ta não quis
adi an tar os no mes da sua lis ta de pre- 
fe rên cia, mas sa be-se que ele con ver- 
sou com Léo Con dé,  que es te ve no
co man do téc ni co do clu be nos anos
de 2015 e 2020.

Até por vol ta das 15h30 des ta se- 
gun da-fei ra, o di ri gen te man ti nha-se
em si lên cio so bre a con clu são das tra- 
ta ti vas com o trei na dor mi nei ro.

Em 2015, Con dé  co man dou o Sam- 
paio em 37 jo gos e ven ceu 14. O clu- 
be  ter mi nou a Sé rie B  no oi ta vo lu gar.
Em 2020, fo ram 44 par ti das e 21 vi tó ri- 
as.

Além da con quis ta do Es ta du al, ele
dei xou o Sam paio na sex ta po si ção do
Bra si lei ro. O téc ni co mi nei ro, em  ra- 
zão do seu bom tra ba lho de sen vol vi- 
do à fren te do Tri co lor, aca bou fir- 

man do um con tra to com o No voho ri-
zon ti no-SP, on de con se guiu su bir a
equi pe pau lis ta pa ra a Sé rie B e con- 
quis tan do o tro féu de cam peão do in- 
te ri or. To da via, de pois de mais de um
ano no car go, co me çou mal no Pau lis- 
tão des te ano e foi de mi ti do após qua-
tro der ro tas e um em pa te nas cin co
pri mei ras ro da das. O ti me aca bou
sen do re bai xa do pa ra a di vi são A-2.

O Sam paio tam bém de ve rá anun ci-
ar nas pró xi mas ho ras uma lis ta de
dis pen sas que po de rá che gar a cin co
jo ga do res. A in for ma ção ofi ci al, to da-
via, não se rá di vul ga da após uma con- 
ver sa com o no vo trei na dor, que de ve-
rá che gar com uma no va co mis são
téc ni ca. (N.P)

No vo ri zon ti no e os mo ti vos da que da

• Cam pe o na to Acre a no – não há re bai xa men to
• Cam pe o na to Ala go a no – Jacyobá
• Cam pe o na to Ama pa en se – não co me çou
• Cam pe o na to Ama zo nen se – São Rai mun do, Cli per,
Pe na rol e JC
• Cam pe o na to Bai a no – Vi tó ria da Con quis ta e Unirb
• Cam pe o na to Bra si li en se – Unaí e Lu zi â nia
• Cam pe o na to Ca pi xa ba – Rio Bran co VN e CTE Co la ti -
na
• Cam pe o na to Ca ri o ca – Vol ta Re don da
• Cam pe o na to Ca ta ri nen se – Prós pe ra e Ju ven tus
• Cam pe o na to Ce a ren se – Atlé ti co-CE e Cra to
• Cam pe o na to Gaú cho – União Fre de ri quen se e
Guarany de Ba gé
• Cam pe o na to Goi a no – Ja tai en se e Goi a tu ba
• Cam pe o na to Ma ra nhen se – úl ti ma ro da da do se gun -
do tur no no dia 2 de abril
• Cam pe o na to Ma to gros sen se – Sor ri so e Ação
• Cam pe o na to Mi nei ro – URT e Uber lân dia
• Cam pe o na to Pa ra en se – Amazô nia In de pen den te e
Itu pi ran ga
• Cam pe o na to Pa rai ba no – Úl ti ma ro da da nos di as 2 e 3
de abril
• Cam pe o na to Pa ra na en se – União e Pa ra ná
• Cam pe o na to Pau lis ta – No vo ri zon ti no e Pon te Pre ta
• Cam pe o na to Per nam bu ca no – Afo ga dos, Ve ra Cruz,
Íbis e Se te de Se tem bro dis pu tam qua dran gu lar do re -
bai xa men to
• Cam pe o na to Pi aui en se – Fla men go (re bai xa do), res ta
uma va ga. Úl ti ma ro da da no dia 3 de abril
• Cam pe o na to Po ti guar – Úl ti ma ro da da no dia 30 de
mar ço
• Cam pe o na to Ron da ni en se – não tem re bai xa men to
• Cam pe o na to Ro rai men se – não tem re bai xa men to
• Cam pe o na to Ser gi pa no – Úl ti ma ro da da no dia 26 de
mar ço
• Cam pe o na to sul-ma to gros sen se – União ABC e Águia
Ne gra
• Cam pe o na to To can ti nen se – NC/Pa raí so, Ara gua ce -
ma, Gu ru pi e To can tins

Ti mes que irão dis pu tar o Bra si lei ro
• Sé rie B

• Sé rie C

• Sé rie D

Con fi ra os ti mes que irão
dis pu tar o Bra si lei ro e
caí ram nos es ta du ais

Além da bus ca pe lo tí tu lo e das ri va li da des lo cais, os
cam pe o na tos es ta du ais tam bém ser vem pa ra al guns
clu bes co mo pre pa ra ção pa ra a dis pu ta do Cam pe o na to
Bra si lei ro, que co me ça em 20 di as nas su as três prin ci- 
pais di vi sões e da qui a um mês na Sé rie D. Sen do as sim,
po de-se di zer que al guns ti mes fo ram “re pro va dos” nos
pri mei ros me ses do ano. Con si de ran do os clu bes que
irão dis pu tar as três sé ri es de aces so do Cam pe o na to
Bra si lei ro, 11 equi pes fo ram re bai xa das em seus res pec- 
ti vos cam pe o na tos es ta du ais. Sen do du as da Sé rie B, ou- 
tras du as na C e pe lo me nos se te in te gran tes da Sé rie D,
com pos si bi li da de ain da de au men to des se nú me ro.

Dos clu bes re bai xa dos nos es ta du ais, os dois que es- 
tão na di vi são mais al ta na ci o nal men te caí ram no Cam- 
pe o na to Pau lis ta. Is so por que No vo ri zon ti no e Pon te
Pre ta irão dis pu tar a Sé rie B es te ano. O Ti gre, que su biu
pa ra a Se gun do na do Bra si lei ro na tem po ra da pas sa da,
caiu pa ra a Sé rie A2 do Pau lis ta com a pi or cam pa nha da
com pe ti ção (ape nas três pon tos em 12 jo gos).

Já a Ma ca ca, que te ve o re bai xa men to de cre ta do no
sá ba do, com um em pa te por 2 a 2 com o Itu a no, no Moi- 
sés Lu ca rel li, vol ta a Sé rie A2 es ta du al após pas sar 23
anos se gui dos na eli te pau lis ta. Va le res sal tar que tam- 
bém no Cam pe o na to Pau lis ta, o San tos, que nun ca caiu
pa ra a Sé rie B do Bra si lei ro, tam bém fi cou ame a ça do de
re bai xa men to. Ou tro re bai xa men to de des ta que nos es- 
ta du ais foi o do Vol ta Re don da, no Cam pe o na to Ca ri o ca.
O Vol ta ço, que irá dis pu tar a Sé rie C, caiu co mo lan ter na,
ten do so ma do ape nas seis pon tos em 11 jo gos. Ou tro ti- 
me da Sé rie C do Bra si lei ro a fa zer feio no es ta du al foi o
Atlé ti co-CE, re bai xa do no Cam pe o na to Ce a ren se, jun to
com o Cra to, que vai dis pu tar a Sé rie D.

Re cu pe ra ção de pon tos do Bo a vis ta re bai xa o Vol ta
Re don da no Ca ri o ca; en ten da o ca so

Ou tro es ta do que te ve seus dois re pre sen tan tes na Sé- 
rie D re bai xa dos na com pe ti ção lo cal foi San ta Ca ta ri na,
com Ju ven tus-SC e Prós pe ra. Po rém, ne nhu ma ou tra
que da en tre os clu bes da Quar ta Di vi são foi mais im pac- 
tan te que a do Pa ra ná Clu be.

Do no de se te tí tu los es ta du ais e de uma Sé rie B na ci o- 
nal (1992) – além da con quis ta do Mó du lo Ama re lo da
Co pa João Ha ve lan ge em 2000 -, o clu be, que es ta va na
Sé rie A do Bra si lei ro em 2018, caiu pa ra a Sé rie A2 do Pa- 
ra na en se na lan ter na da com pe ti ção, ten do so ma do
ape nas qua tro pon tos em 11 jo gos.

La men ta vel men te, pós a par ti da que de cre tou a que- 
da (der ro ta por 3 a 1 pa ra o União, na Vi la Ca pa ne ma),
tor ce do res in va di ram o cam po pa ra agre dir os jo ga do- 
res. Va le lem brar que, co mo al gu mas com pe ti ções lo cais
ain da es tão em an da men to, a lis ta de clu bes da Sé rie D
que po dem ser re bai xa dos nos es ta du ais ain da po de au- 
men tar. É o ca so do Afo ga dos, em Per nam bu co, que dis- 
pu ta o “qua dran gu lar da mor te”. Na es treia, po rém, o ti- 
me co me çou bem e ven ceu o Ve ra Cruz por 3 a 0.

Ti mes re bai xa dos nos es ta du ais

No vo ri zon ti no e Pon te Pre ta

Atlé ti co-CE e Vol ta Re don da

São Rai mun do-AM, Cra to, Ação, URT, Pa ra ná, Ju ven- 
tus-SC e Prós pe ra

São Luís, terça-feira, 22 de março de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br8
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NE RES PIN TO

 Dis pen sas

Novo técnico projeta
o Moto na Série C

A
nun ci a do ofi ci al men te pe la
di re to ria do Mo to co mo subs- 
ti tu to de Car los Fer ro, que pe- 
diu de mis são após o em pa te

por 1 a 1 di an te do Pi nhei ro, no úl ti mo
do min go, no Es tá dio Cos ta Ro dri gues,
o no vo téc ni co ru bro-ne gro Jú lio Cé- 
sar Nu nes, 37 anos, ma ni fes tou seu
oti mis mo quan do ao tra ba lho que
pre ten de de sen vol ver no co man do da
equi pe. Ele jus ti fi cou os mo ti vos pe los
quais acei tou o con vi te pa ra trei nar o
Pa pão. “Pri mei ra men te, por que o Mo- 
to é um gran de clu be, uma ca mi sa for- 
te do fu te bol bra si lei ro, uma gran de
tor ci da, en tão a gen te sa be des sa res- 
pon sa bi li da de e es tá mui to mo ti va do
pa ra en fren tar es se de sa fio. Te mos pe- 
la fren te um Cam pe o na to Es ta du al,
on de pre ten de mos fa zer um se gun do
tur no pa ra al can çar con quis tas mai o- 
res den tro da com pe ti ção e tam bém
te mos o pro je to da Sé rie D, on de nos- 
so ob je ti vo mui to cla ro é co lo car o
Mo to Club na Sé rie C do Cam pe o na to
Bra si lei ro. Pa ra is so que nós vi e mos e
o tor ce dor po de es pe rar mui to pro fis- 
si o na lis mo, mui to fo co, mui to tra ba- 
lho e com pro me ti men to da nos sa co- 
mis são téc ni ca”, pro me teu Jú lio Cé- 
sar.

A di re to ria mo ten se mar cou pa ra o
fi nal da tar de des ta se gun da-fei ra (21)
a apre sen ta ção do no vo téc ni co, que
de ve rá fa zer sua es treia na par ti da de
quar ta-fei ra, no Es tá dio Nho zi nho
San tos, às 20h45, no jo go con tra o Ju- 
ven tu de de São Ma teus pe lo Es ta du al.

Ao anun ci ar a che ga da do no vo

trei na dor, o pre si den te Yglesio
Moyses tam bém adi an tou a che ga da
do co nhe ci do vo lan te Lu cas Hulk e
um acer to em fa se bem adi an ta da
com o meio-de-cam po Naíl son. Am- 
bos já ves ti ram a ca mi sa ru bro-ne gra
em tem po ra das an te ri o res. O nú me ro
de re for ços de ve rá au men tar com a
che ga da de um meia (ca mi sa 10), que
po de rá ser o ma ra nhen se Alex Ma ra- 
nhão.

Jú lio Cé sar Nu nes tem pas sa gens
pe lo Es por ti vo-RS (2014), Gaú cho
(2015), Pal mei ren se (2015), União

Fre dei ri quen se (2017-18), Gló ria
(2019), Her cí lio Luz –SC (2019) e
União-MT (2020), com ex pe ri ên cia
den tro e fo ra de cam po em to das as
ca te go ri as se gun do in for mou a as ses- 
so ria de co mu ni ca ção do Mo to Club.

De pois do jo go com o Ju ven tu de
Sa mas, o pró xi mo de sa fio do no vo
trei na dor mo ten se se rá no sá ba do
(26), con tra o tra di ci o nal ri val Sam- 
paio Cor rêa, mar ca do pa ra as 17h, no
Cas te lão, pe lo se gun do tur no do
Cam pe o na to Ma ra nhen se. O Ru bro-
Ne gro pre ci sa con quis tar o re tur no,
pa ra evi tar que o Sam paio le van te o
tri cam pe o na to, pois já es tá na fi nal
após o tí tu lo do pri mei ro tur no.

Te mos pe la fren te um

Cam pe o na to Es ta du al,

on de pre ten de mos fa zer

um se gun do tur no pa ra

al can çar con quis tas

mai o res den tro da

com pe ti ção e tam bém

te mos o pro je to da Sé rie

D, on de nos so ob je ti vo

mui to cla ro é co lo car o

Mo to Club na Sé rie C

Sampaio pode “contratar” Léo Condé pela 3ª vez

LÉO CONDÉ COMANDOU A EQUIPE TRICOLOR EM DUAS OPORTUNIDADES: EM 2015 E EM 2020, QUANDO TEVE BONS MOMENTOS

Após anun ci ar a de mis são de João
Bri gat ti na ma nhã do úl ti mo do min go
(20) o Sam paio Cor rêa ini ci ou con ta- 
tos vi san do a che ga da de um no vo
trei na dor.

O pre si den te Sér gio Fro ta não quis
adi an tar os no mes da sua lis ta de pre- 
fe rên cia, mas sa be-se que ele con ver- 
sou com Léo Con dé,  que es te ve no
co man do téc ni co do clu be nos anos
de 2015 e 2020.

Até por vol ta das 15h30 des ta se- 
gun da-fei ra, o di ri gen te man ti nha-se
em si lên cio so bre a con clu são das tra- 
ta ti vas com o trei na dor mi nei ro.

Em 2015, Con dé  co man dou o Sam- 
paio em 37 jo gos e ven ceu 14. O clu- 
be  ter mi nou a Sé rie B  no oi ta vo lu gar.
Em 2020, fo ram 44 par ti das e 21 vi tó ri- 
as.

Além da con quis ta do Es ta du al, ele
dei xou o Sam paio na sex ta po si ção do
Bra si lei ro. O téc ni co mi nei ro, em  ra- 
zão do seu bom tra ba lho de sen vol vi- 
do à fren te do Tri co lor, aca bou fir- 

man do um con tra to com o No voho ri-
zon ti no-SP, on de con se guiu su bir a
equi pe pau lis ta pa ra a Sé rie B e con- 
quis tan do o tro féu de cam peão do in- 
te ri or. To da via, de pois de mais de um
ano no car go, co me çou mal no Pau lis- 
tão des te ano e foi de mi ti do após qua-
tro der ro tas e um em pa te nas cin co
pri mei ras ro da das. O ti me aca bou
sen do re bai xa do pa ra a di vi são A-2.

O Sam paio tam bém de ve rá anun ci-
ar nas pró xi mas ho ras uma lis ta de
dis pen sas que po de rá che gar a cin co
jo ga do res. A in for ma ção ofi ci al, to da-
via, não se rá di vul ga da após uma con- 
ver sa com o no vo trei na dor, que de ve-
rá che gar com uma no va co mis são
téc ni ca. (N.P)

No vo ri zon ti no e os mo ti vos da que da

• Cam pe o na to Acre a no – não há re bai xa men to
• Cam pe o na to Ala go a no – Jacyobá
• Cam pe o na to Ama pa en se – não co me çou
• Cam pe o na to Ama zo nen se – São Rai mun do, Cli per,
Pe na rol e JC
• Cam pe o na to Bai a no – Vi tó ria da Con quis ta e Unirb
• Cam pe o na to Bra si li en se – Unaí e Lu zi â nia
• Cam pe o na to Ca pi xa ba – Rio Bran co VN e CTE Co la ti -
na
• Cam pe o na to Ca ri o ca – Vol ta Re don da
• Cam pe o na to Ca ta ri nen se – Prós pe ra e Ju ven tus
• Cam pe o na to Ce a ren se – Atlé ti co-CE e Cra to
• Cam pe o na to Gaú cho – União Fre de ri quen se e
Guarany de Ba gé
• Cam pe o na to Goi a no – Ja tai en se e Goi a tu ba
• Cam pe o na to Ma ra nhen se – úl ti ma ro da da do se gun -
do tur no no dia 2 de abril
• Cam pe o na to Ma to gros sen se – Sor ri so e Ação
• Cam pe o na to Mi nei ro – URT e Uber lân dia
• Cam pe o na to Pa ra en se – Amazô nia In de pen den te e
Itu pi ran ga
• Cam pe o na to Pa rai ba no – Úl ti ma ro da da nos di as 2 e 3
de abril
• Cam pe o na to Pa ra na en se – União e Pa ra ná
• Cam pe o na to Pau lis ta – No vo ri zon ti no e Pon te Pre ta
• Cam pe o na to Per nam bu ca no – Afo ga dos, Ve ra Cruz,
Íbis e Se te de Se tem bro dis pu tam qua dran gu lar do re -
bai xa men to
• Cam pe o na to Pi aui en se – Fla men go (re bai xa do), res ta
uma va ga. Úl ti ma ro da da no dia 3 de abril
• Cam pe o na to Po ti guar – Úl ti ma ro da da no dia 30 de
mar ço
• Cam pe o na to Ron da ni en se – não tem re bai xa men to
• Cam pe o na to Ro rai men se – não tem re bai xa men to
• Cam pe o na to Ser gi pa no – Úl ti ma ro da da no dia 26 de
mar ço
• Cam pe o na to sul-ma to gros sen se – União ABC e Águia
Ne gra
• Cam pe o na to To can ti nen se – NC/Pa raí so, Ara gua ce -
ma, Gu ru pi e To can tins

Ti mes que irão dis pu tar o Bra si lei ro
• Sé rie B

• Sé rie C

• Sé rie D

Con fi ra os ti mes que irão
dis pu tar o Bra si lei ro e
caí ram nos es ta du ais

Além da bus ca pe lo tí tu lo e das ri va li da des lo cais, os
cam pe o na tos es ta du ais tam bém ser vem pa ra al guns
clu bes co mo pre pa ra ção pa ra a dis pu ta do Cam pe o na to
Bra si lei ro, que co me ça em 20 di as nas su as três prin ci- 
pais di vi sões e da qui a um mês na Sé rie D. Sen do as sim,
po de-se di zer que al guns ti mes fo ram “re pro va dos” nos
pri mei ros me ses do ano. Con si de ran do os clu bes que
irão dis pu tar as três sé ri es de aces so do Cam pe o na to
Bra si lei ro, 11 equi pes fo ram re bai xa das em seus res pec- 
ti vos cam pe o na tos es ta du ais. Sen do du as da Sé rie B, ou- 
tras du as na C e pe lo me nos se te in te gran tes da Sé rie D,
com pos si bi li da de ain da de au men to des se nú me ro.

Dos clu bes re bai xa dos nos es ta du ais, os dois que es- 
tão na di vi são mais al ta na ci o nal men te caí ram no Cam- 
pe o na to Pau lis ta. Is so por que No vo ri zon ti no e Pon te
Pre ta irão dis pu tar a Sé rie B es te ano. O Ti gre, que su biu
pa ra a Se gun do na do Bra si lei ro na tem po ra da pas sa da,
caiu pa ra a Sé rie A2 do Pau lis ta com a pi or cam pa nha da
com pe ti ção (ape nas três pon tos em 12 jo gos).

Já a Ma ca ca, que te ve o re bai xa men to de cre ta do no
sá ba do, com um em pa te por 2 a 2 com o Itu a no, no Moi- 
sés Lu ca rel li, vol ta a Sé rie A2 es ta du al após pas sar 23
anos se gui dos na eli te pau lis ta. Va le res sal tar que tam- 
bém no Cam pe o na to Pau lis ta, o San tos, que nun ca caiu
pa ra a Sé rie B do Bra si lei ro, tam bém fi cou ame a ça do de
re bai xa men to. Ou tro re bai xa men to de des ta que nos es- 
ta du ais foi o do Vol ta Re don da, no Cam pe o na to Ca ri o ca.
O Vol ta ço, que irá dis pu tar a Sé rie C, caiu co mo lan ter na,
ten do so ma do ape nas seis pon tos em 11 jo gos. Ou tro ti- 
me da Sé rie C do Bra si lei ro a fa zer feio no es ta du al foi o
Atlé ti co-CE, re bai xa do no Cam pe o na to Ce a ren se, jun to
com o Cra to, que vai dis pu tar a Sé rie D.

Re cu pe ra ção de pon tos do Bo a vis ta re bai xa o Vol ta
Re don da no Ca ri o ca; en ten da o ca so

Ou tro es ta do que te ve seus dois re pre sen tan tes na Sé- 
rie D re bai xa dos na com pe ti ção lo cal foi San ta Ca ta ri na,
com Ju ven tus-SC e Prós pe ra. Po rém, ne nhu ma ou tra
que da en tre os clu bes da Quar ta Di vi são foi mais im pac- 
tan te que a do Pa ra ná Clu be.

Do no de se te tí tu los es ta du ais e de uma Sé rie B na ci o- 
nal (1992) – além da con quis ta do Mó du lo Ama re lo da
Co pa João Ha ve lan ge em 2000 -, o clu be, que es ta va na
Sé rie A do Bra si lei ro em 2018, caiu pa ra a Sé rie A2 do Pa- 
ra na en se na lan ter na da com pe ti ção, ten do so ma do
ape nas qua tro pon tos em 11 jo gos.

La men ta vel men te, pós a par ti da que de cre tou a que- 
da (der ro ta por 3 a 1 pa ra o União, na Vi la Ca pa ne ma),
tor ce do res in va di ram o cam po pa ra agre dir os jo ga do- 
res. Va le lem brar que, co mo al gu mas com pe ti ções lo cais
ain da es tão em an da men to, a lis ta de clu bes da Sé rie D
que po dem ser re bai xa dos nos es ta du ais ain da po de au- 
men tar. É o ca so do Afo ga dos, em Per nam bu co, que dis- 
pu ta o “qua dran gu lar da mor te”. Na es treia, po rém, o ti- 
me co me çou bem e ven ceu o Ve ra Cruz por 3 a 0.

Ti mes re bai xa dos nos es ta du ais

No vo ri zon ti no e Pon te Pre ta

Atlé ti co-CE e Vol ta Re don da

São Rai mun do-AM, Cra to, Ação, URT, Pa ra ná, Ju ven- 
tus-SC e Prós pe ra
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47

Comissão Permanente de Licitação
Av. Nagib Haickel, s/nº - Cep: 65.390-000 / Santa Luzia – MA

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. PROC. ADM. Nº 099/2021. O MUNICÍPIO 
DE SANTA LUZIA - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que a abertura da ses-
são prevista para às 14h00min (quatorze horas) do dia 24 de março de 2022 fica ADIADA por conveniência do interesse público, 
para às 15h00min (quinze horas) do dia 31 de março de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Av. 
Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro, Santa Luzia/MA, licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço 
Global, para Contratação de pessoa jurídica para pavimentação em bloco sextavado, em diversas ruas no município de Santa 
Luzia/MA do Programa Rua Decente, conforme Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 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 através do portal do município 
sito à https://santaluzia.ma.gov.br, bem como através do e-mail cplsantaluziama@hotmail.com (respeitado o horário citado para 
resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00, feito exclusivamente, através do DAM, 
emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização situada à Avenida Newton Belo, s/nº, Santa Luzia - MA. Ademais, 
atendendo as recomendações que versam sobre a emergência em saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para pre-
venção 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 poderão ser protocolados na CPL, no endereço físico, no eletrônico ou através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia 
(MA), 21 de março de 2022. DIEGO MACIEL BARBOSA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação Portaria nº 509/2021.


