
oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 7

O Governo do Estado, por meio da Secma, lançou o Maranhão de Reencontros – evento
que vai receber até o fim de junho grandes nomes da música maranhense

SÃSÃS O JOÃO DO MARARAR NHÃO

Prévia junina na Lagoa
fortalece o Mais Renda

R
eu nir-se e abra çar fa mi li a res

e ami gos têm si do atos ca da

vez mais va lo ri za dos de pois

de dois anos de pan de mia,

com mui tas e ne ces sá ri as res tri ções

pa ra o con ví vio so ci al. E nes te 1º de

maio, o go ver no do Es ta do, por meio

da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra

(Sec ma), lan çou o Ma ra nhão de Re en- 

con tros – even to que vai re ce ber até o

fim de ju nho gran des no mes da mú si- 

ca ma ra nhen se.

“Es ta mos aqui na La goa da Jan sen,

na fa mo sa Con cha Acús ti ca, por de li- 

be ra ção do go ver na dor Car los Bran- 

dão. Dois anos de es pe ra, a gen te co- 

me ça a in cen ti var e fa zer uma pré via

do nos so São João. To dos os do min gos

a gen te te rá uma pro gra ma ção pa ra a

fa mí lia”, in for mou o se cre tá rio de

Cul tu ra, Pau lo Vic tor.

Co mo dis se o se cre tá rio, o even to é

uma pré via ju ni na que vai acon te cer

to dos os do min gos na Con cha Acús ti- 

ca da La goa da Jan sen, sem pre com

uma di ver si fi ca da pro gra ma ção, a

par tir das 17h30, até 26 de ju nho. E o

pon ta pé ini ci al foi com o Ca cu riá de

Do na Te té, o can tor e com po si tor Ma- 

no Bor ges e o Boi de Mor ros, pa ra ma- 

tar a sau da de de quem apre cia um óti- 

mo so ta que de or ques tra. Hou ve ain- 

da mú si ca ele trô ni ca na aber tu ra e

nos in ter va los en tre as atra ções.

Pre sen te na fes ta, o se cre tá rio-che- 

fe da Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei ra,

co men tou so bre o es for ço do go ver- 

na dor Car los Bran dão pa ra fa zer des- 

se pe río do ju ni no o me lhor e mais

lon go do es ta do. “De pois de uma pan- 

de mia, sem ha ver es sa fes ti vi da de, a

po pu la ção do Ma ra nhão, e de São

Luís, es pe ci al men te, es tá se den ta. E o

go ver na dor Car los Bran dão, aten den- 

do ao ape lo, do brou a fes ta, do brou o

pe río do e quer fa zer o mai or São João

que já te ve”, dis se Ma dei ra.

Mas não ape nas de ar te se rá mar ca- 

do es se gran de mo men to de re en con-

tros. Uma es tru tu ra foi pre pa ra da pa- 

ra o me lhor con for to do pú bli co e

tam bém pa ra fo men tar a eco no mia

lo cal, ao dis po ni bi li zar uma pra ça de

ali men ta ção. 

Na es treia do even to, par ti ci pa ram

em pre en de do res do Mais Ren da –

pro gra ma de ini ci a ti va da Se cre ta ria

de Es ta do do De sen vol vi men to So ci al

(Se des) -, os quais fo ram be ne fi ci a dos

com equi pa men tos da área de ali-

men ta ção. As op ções de ali men tos

vão de chur ros, cre pe, hot dog a chur- 

ras co.

A em pre en de do ra Taylane Bas tos,

in se ri da no Mais Ren da, re co nhe ce a

im por tân cia do pro gra ma que in cen- 

ti va a co mer ci a li za ção de pro du tos.

“[O pro gra ma] é mui to im por tan te,

por que an tes eu fi ca va em ca sa, e com

o Mais Ren da te nho uma ren da a mais

pra me aju dar”, afir mou a be ne fi ciá- 

ria.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes no

Ma ra nhão de Re en con tros os se cre tá- 

ri os Cas si a no Pe rei ra (In dús tria e Co- 

mér cio); Raysa Quei roz (Meio Am bi- 

en te e Re cur sos Na tu rais); Cé lia Sa la- 

zar (Mu lher); Pau lo Ma tos (Tu ris mo);

Pe dro Cha gas (Ges tão, Pa trimô nio e

As sis tên cia dos Ser vi do res do Es ta do);

Aman da Cos ta (Di rei tos Hu ma nos e

Par ti ci pa ção Po pu lar); o pre si den te

do Ma ra nhão Par ce ri as, Antô nio Nu-

nes; e a che fe do Ce ri mo ni al de Go ver- 

no do Es ta do, Walquí ria Mo ra es; além

dos ve re a do res Antô nio Gar cês,

Andrey Mon tei ro e Ri bei ro Ne to e da

co ve re a do ra Flá via Al mei da.

Ludmilla ultrapassa 2 bilhões de streams no Spotify

CERCA DE 8,4 MILHÕES DE PESSOAS OUVEM LUDMILLA POR MÊS, 1,5 MILHÕES SÓ EM SP, CIDADE QUE MAIS REPRODUZ SUAS MÚSICAS

Mais um re cor de! De pois de ser a

pri mei ra can to ra ne gra da Amé ri ca do

Sul a ba ter 1 bi lhão de stre ams no

Spotify, a can to ra Lud mil la aca bou de

ul tra pas sar os 2 bi lhões de stre ams na

pla ta for ma.

A ca xi en se com par ti lhou a no tí cia

com mui ta ale gria nas re des so ci ais.

Can tan do funk e pa go di nho, Lud pos- 

sui qua se 5 mi lhões de fãs acom pa- 

nhan do su as mú si cas na pla ta for ma

de stre am, mas o nú me ro de ou vin tes

é mui to mai or: cer ca de 8,4 mi lhões

de pes so as ou vem Lud mil la por mês,

1,5 mi lhões só em São Pau lo, ci da de

que mais re pro duz su as mú si cas.

A fai xa mais po pu lar do

mês de abril é

So ca do na, com a

par ti ci pa ção do

ja mai ca no Mr. Ve gas,

com 38 mi lhões de

re pro du ções.

Em se gui da, Ca fé da Ma nhã, com

Lui za Son za que foi re pro du zi da 37

mi lhões de ve zes e a ter cei ra da lis ta

foi fei ta pa ra a sua mu lher, Brun na

Gon çal ves, Mal di vas, com 17 mi lhões

de stre ams.

SESSSSS ÃSÃS OÃOÃ ESPECIAL

Academia Maranhense
de Letras vai ao teatro

AML TERÁ SESSÃO NA SEDE DO INSTITUTO DE ARTE CAZUMBÁ

Em uma si tu a ção ra rís si ma, a Aca de mia Ma ra nhen se

de Le tras re a li za rá uma de su as ses sões ro ti nei ras fo ra

de sua tra di ci o nal se de, cha ma da por Amé ri co Aze ve do

Ne to, de Pa lá cio das Le tras.

A ses são do dia 5 de maio acon te ce rá na se de do Ins ti- 

tu to de Ar te Ca zum bá, na Rua do Tra pi che, nº 218, nas

de pen dên ci as do Te a tro Ca zum bá, no Cen tro His tó ri co

de São Luís.

So bre es se fa to, o tam bém imor tal Amé ri co de cla rou:

“e“e“ sese ssss e acococ ntetet cimentotot esese tátát muitotot acima dodod prarar zaza ezez r.r.r

NaNaN verdrdr adad deded é uma honrarar e uma rarar zaza ãzãz o deded rerer gege ogog zozo ijiji o,o,o

poisisi alémémé dodod subjbjb etitit vo atetet sese tatat dodod dadad dodod ao nosssss o

InInI stitit tutotot cococ mo uma orgrgr agag nizizi azaz çãçãç o culturarar l efefe efef titit vavav e

efefe ifif cientetet ,e,e é o rerer cococ nhecimentotot dadad qualidadad deded deded nosssss o

trtrt arar balho dadad dodod pelalal maisisi altatat e eruditatat institit tuiçãçãç o

litetet rárár ria mararar nhense.”

Filme baseado em
Borderlands ganha trailer

LONGA TERÁ CATE BLANCHETT, KEVIN HART E JACK BLACK 

O fil me Bor der lands, ba se a do na sé rie de jo gos

homô ni ma, ga nhou as pri mei ras ce nas du ran te o pai nel

do es tú dio Li ons ga te no even to Ci ne ma Con, em Las Ve- 

gas. As in for ma ções são do por tal The Hollywood Re por- 

ter (THR). O lon ga ain da não tem da ta de es treia con fir- 

ma da.

De acor do com o THR, ape nas um mi nu to do fil me foi

apre sen ta do pa ra os es pec ta do res pre sen tes. O des ta- 

que fi cou com a atriz Ca te Blan chett, que apa re ce de

uma for ma nun ca an tes vis ta, com ca be los ver me lhos,

ar ma da e lu tan do em um ce ná rio pós-apo ca líp ti co de

co res vi bran tes. 

Além dis so, o robô Clap trap, du bla do por Jack Black,

re ce be um ti ro da per so na gem de Blan chett, que ri da si- 

tu a ção. O per so na gem vi vi do por Ke vin Hart apa re ce de

for ma tí mi da no te a ser.

Bor der lands é uma fran quia de jo gos de vi de o ga me

cri a da pe la em pre sa Ge ar box e lan ça da em 2009. Com

for ma to de ti ro em pri mei ra pes soa e mun do aber to, o

tí tu lo foi de sen vol vi do, à épo ca, pa ra as pla ta for mas

Playstation 3, XBOX 360 e PC. 

A tra ma acom pa nha um gru po de qua tro ca ça do res

de co fres que vi a jam pa ra o pla ne ta Pan do ra pa ra bus car

um te sou ro es pe ci al que con tém tec no lo gia ali e ní ge na.

São Luís, terça-feira, 3 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Nina Rodrigues/MA, instituída pela Portaria em anexo, torna público que no dia 19/05/2022 
ás 09h:00 (nove) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão 
recebidos os envelopes contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a 
abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse 
desta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e 
formalidades. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL 
EM NINA RODRIGUES. OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser 
obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio 
eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo 
email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 
99185-1853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - MA, 02 de Maio de 2022. João Batista Bezerra de 
Sousa - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022
PREGÃO PRESENCIAL – nº 28/2022.  O Município de Nina Rodrigues, através da 

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados 
que com base na Lei n° 10.520, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar às 
09h:00 (nove) horas no dia 16 de Maio de 2022, tendo por objeto a seleção de proposta mais vantajosa, objetivando 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lava jato dos veículos das 
secretarias do município de Nina Rodrigues/MA, com exclusividade dos itens para ME, EPP e MEI, conforme 
especificações e quantidades determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência). A presente licitação 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, Centro, Nina 
Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e 
poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no 
meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou obtido. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – pelo email licitacaopmnina@hotmail.com, Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 02 de Maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 
	 	 O	Pregoeiro	Oficial	da	Prefeitura	Municipal	de	Nina	Rodrigues,	Estado	do	Maranhão,	
torna	 público,	 para	 conhecimento	 dos	 interessados	 que	 fará	 realizar,	 sob	 a	 égide	 da	 Lei	 n.º	 10.520/02,	 Decreto	
10.024/2019,	MP	1.047/2021,	Decreto	Municipal	 nº	 05/2021	 e	 subsidiariamente	 as	 disposições	 da	 Lei	 n.º	 8.666/93	
e	suas	alterações	posteriores,	 licitação	na	modalidade	Pregão	Eletrônico,	do	 tipo	menor	preço	por	 item,	cujo	objeto	
é	a	contratação	de	empresa	para	aquisição	de	equipamentos	e	material	permanente	para	Unidade	Básica	de	Saúde	
de	Nina	Rodrigues.	A	 presente	 licitação	 será	 realizada	 na	 sala	 da	Comissão	 Permanente	 de	 Licitação,	 situada	 na	
Praça	Rui	Fernandes	Costa,	Centro,	Nina	Rodrigues	–	MA,	no	dia	17	de	Maio	de	2022,	ás	09h:00	(horário	de	Brasília),	
através	do	uso	de	 recursos	da	 tecnologia	da	 informação,	site:	https://www.portaldecompraspublicas.com.br.	O	edital	
e	 seus	 anexos	 encontram-se	 disponíveis	 no	 endereço	 eletrônico	 do	 Portal	 de	 Compras	 Públicas	 em	 https://www.
portaldecompraspublicas.com.br	e	no	Sacop.	Esclarecimentos	adicionais	no	mesmo	endereço	eletrônico,	das	08h:00	
as	12h:00.

Nina	Rodrigues/MA,	02	de	Maio	de	2022.
Raimundo	Nonato	Silva	Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, 
torna público aos interessados que fará realizar às 10h00min, do dia 17/05/2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022/SRP, do tipo menor preço por item, tendo por ob-
jeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ANAPURUS/MA. A sessão pública será realizada, no endereço eletrônico: http://www.licitanet.
com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Lici-
tação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, no horário das 
08h00min às 12h00min, como também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contrata-
ções Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 
29 de ABRIL de 2022. Almir lima da Silva. Pregoeiro.                  

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, 
torna público aos interessados que fará realizar às 15h00min, do dia 17/05/2022, licitação na 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna 
público que fará realizar às 11h00min, do dia 19/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 011/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de comunicação audiovisual, para atender a 
demanda da prefeitura municipal de Anapurus/MA de interesse 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, Anapu-
rus/MA, de segunda 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, 29 de abril 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 010/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 08h00min, do dia 19/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação de 
empresa especializada para fornecimento de água mineral, vasilhame de 20 litros, gás liquefeito de petró-
leo e botijão de gás (Vasilhame de 13K), de interesse 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 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, 29 de abril de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022/SRP. O Município de Anapurus - 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 08h00min, do dia 18/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, preventiva e corretiva 
e assistência técnica com fornecimento de peças para atender as necessidades da Secretarias Municipal de 
administração 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 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, 29 de abril 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 008/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna 
público que fará realizar às 08h00min, do dia 17/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 008/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto aquisição 
de câmeras de segurança e equipamentos complementares para formação de centro de monitoramento 
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 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, 29 de abril de 2022. ALMIR LIMA DA 
SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna pú-
blico que fará realizar às 08h00min, do dia 18/05/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2022/SRP, para registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação de 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna pú-
blico aos interessados que fará realizar às 15h00min, do dia 17/05/2022, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 018/2022/SRP, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA FORNECIMENTO EMBALAGENS DE ISOPOR, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS CONFORME DETA-
LHAMENTO DOS ITENS NO TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DURANTE O ANO DE 2022, do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada, no endereço 
eletrônico: http://www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, no horário 
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, em 29 de ABRIL de 
2022. Almir lima da Silva. Pregoeiro.                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 008/2022. A Prefei-
tura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, torna público aos interessados que no dia 16 de maio de 2022 às 09:00hs, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção de computadores, impressoras e periféricos 
para atender as necessidades das diversas Secretariais e fundos do Município de 
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 
05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h, ou disponíveis para download gratuita-
mente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.
com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente 
de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e 
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: 
guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 28 de abril de 2022. Miscilene 
Carvalho Veras Carneiro - Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/2022. A Prefei-
tura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Comunitário, torna público aos interessados que no dia 
16 de maio de 2022 às 15:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrôni-
co, tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de preços para eventual 
aquisição de urnas, artigos funerários e translado em geral para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comuni-
tário da Prefeitura Municipal de Guimarães–MA. O Edital encontra-se a disposição 
dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 
65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou dispo-
níveis para download gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.
ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamen-
te na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, 
Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas constantes no Edital. 
Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 28 de 
abril de 2022. Olivia Francisca Lima Gonçalves CPF: 940.981.073-68. Secretária 
Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 010/2022. A Prefei-
tura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, torna público aos interessados que no dia 17 de maio de 2022 às 09:00hs, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, ten-
do por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Material Permanente 
para atender as necessidades das diversas secretarias e fundos do município de 
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 
05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuita-
mente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.
com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente 
de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e 
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: 
guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 28 de abril de 2022. Miscilene 
Carvalho Veras Carneiro - Secretária Municipal de Administração


