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Prévia junina na Lagoa
fortalece o Mais Renda

Academia Maranhense
de Letras vai ao teatro

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

R

eunir-se e abraçar familiares
e amigos têm sido atos cada
vez mais valorizados depois
de dois anos de pandemia,
com muitas e necessárias restrições
para o convívio social. E neste 1º de
maio, o governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado da Cultura
(Secma), lançou o Maranhão de Reencontros – evento que vai receber até o
ﬁm de junho grandes nomes da música maranhense.

“Estamos aqui na Lagoa da Jansen,
na famosa Concha Acústica, por deliberação do governador Carlos Brandão. Dois anos de espera, a gente começa a incentivar e fazer uma prévia
do nosso São João. Todos os domingos
a gente terá uma programação para a
família”, informou o secretário de
Cultura, Paulo Victor.

Como disse o secretário, o evento é
uma prévia junina que vai acontecer
todos os domingos na Concha Acústica da Lagoa da Jansen, sempre com
uma diversiﬁcada programação, a
partir das 17h30, até 26 de junho. E o
pontapé inicial foi com o Cacuriá de
Dona Teté, o cantor e compositor Mano Borges e o Boi de Morros, para matar a saudade de quem aprecia um ótimo sotaque de orquestra. Houve ainda música eletrônica na abertura e
nos intervalos entre as atrações.
Presente na festa, o secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira,
comentou sobre o esforço do governador Carlos Brandão para fazer desse período junino o melhor e mais
longo do estado. “Depois de uma pandemia, sem haver essa festividade, a
população do Maranhão, e de São
Luís, especialmente, está sedenta. E o
governador Carlos Brandão, atendendo ao apelo, dobrou a festa, dobrou o
período e quer fazer o maior São João
que já teve”, disse Madeira.
Mas não apenas de arte será marca-

do esse grande momento de reencontros. Uma estrutura foi preparada para o melhor conforto do público e
também para fomentar a economia
local, ao disponibilizar uma praça de
alimentação.
Na estreia do evento, participaram
empreendedores do Mais Renda –
programa de iniciativa da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Social
(Sedes) -, os quais foram beneﬁciados
com equipamentos da área de alimentação. As opções de alimentos
vão de churros, crepe, hotdog a churrasco.
A empreendedora Taylane Bastos,
inserida no Mais Renda, reconhece a
importância do programa que incentiva a comercialização de produtos.
“[O programa] é muito importante,
porque antes eu ﬁcava em casa, e com
o Mais Renda tenho uma renda a mais
pra me ajudar”, aﬁrmou a beneﬁciária.
Também estiveram presentes no
Maranhão de Reencontros os secretários Cassiano Pereira (Indústria e Comércio); Raysa Queiroz (Meio Ambiente e Recursos Naturais); Célia Salazar (Mulher); Paulo Matos (Turismo);
Pedro Chagas (Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores do Estado);
Amanda Costa (Direitos Humanos e
Participação Popular); o presidente
do Maranhão Parcerias, Antônio Nunes; e a chefe do Cerimonial de Governo do Estado, Walquíria Moraes; além
dos vereadores Antônio Garcês,
Andrey Monteiro e Ribeiro Neto e da
covereadora Flávia Almeida.

AML TERÁ SESSÃO NA SEDE DO INSTITUTO DE ARTE CAZUMBÁ
Em uma situação raríssima, a Academia Maranhense
de Letras realizará uma de suas sessões rotineiras fora
de sua tradicional sede, chamada por Américo Azevedo
Neto, de Palácio das Letras.
A sessão do dia 5 de maio acontecerá na sede do Instituto de Arte Cazumbá, na Rua do Trapiche, nº 218, nas
dependências do Teatro Cazumbá, no Centro Histórico
de São Luís.
Sobre esse fato, o também imortal Américo declarou:
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 009/2022. A Prefeitura 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 eletrônico, 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 necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário 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 disponíveis para download gratuitamente 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. Olivia Francisca Lima Gonçalves CPF: 940.981.073-68. Secretária
Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, 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 gratuitamente 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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, 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, tendo 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 gratuitamente 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 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
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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 objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 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.

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, 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.

Ludmilla ultrapassa 2 bilhões de streams no Spotify Filmebaseadoem
Borderlandsganhatrailer

CERCA DE 8,4 MILHÕES DE PESSOAS OUVEM LUDMILLA POR MÊS, 1,5 MILHÕES SÓ EM SP, CIDADE QUE MAIS REPRODUZ SUAS MÚSICAS
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AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público 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

LONGA TERÁ CATE BLANCHETT, KEVIN HART E JACK BLACK

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público 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 petróleo 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.

O ﬁlme Borderlands, baseado na série de jogos
homônima, ganhou as primeiras cenas durante o painel
do estúdio Lionsgate no evento CinemaCon, em Las Vegas. As informações são do portal The Hollywood Reporter (THR). O longa ainda não tem data de estreia conﬁrmada.
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