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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-SRP. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 059/2022.
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 45/2020,
Decreto Municipal nº 067/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço
por item, visando à Futura e eventual contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalações, manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos de refrigeração e fogões convencionais e industriais, de interesse
do Município de Santa Helena-MA, conforme especificações do termo de
referência, Anexo I deste Edital. ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias do Município.
LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. DATA: 24/06/2022.
HORÁRIO: 09:00hs (nove horas). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico: http://santahelena.ma.gov.br/portal/#, https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br/ e http://site.tce.ma.gov.br/index.php/muralde-licitacoes-2. Informações adicionais pelo Fone: (98) 985990298, e-mail: licita.
pmsh2017@outlook.com, e também poderão ser consultado e/ou obtidos na
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, situado na Praça José Sarney,
178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às
12h00min (doze horas).
Santa Helena - MA, 09 de junho de 2022.
Genival Soares
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS: Nº 016/2022-SRP.
A Prefeitura Municipal de Estreito – MA, através do seu Pregoeiro, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação por
meio do sistema eletrônico na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com base na Lei
n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto Municipal
013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar
n.º 123/2006 e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º
8.666/1993, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A
FROTA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA, Local da sessão: a sessão
pública eletrônica se iniciará no dia 23/06/2022 às 08:30 horas através do
site www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição
dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala
da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na
Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou
adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante
recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) através do DAM.
RONILSON SILVA SOARES
Pregoeiro Municipal

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME - CNPJ N.º 08.982.878/000181. Assembléia Geral Extraordinária – AGE. CONVOCAÇÃO: Ficam
convocados os Acionistas a reunirem-se em AGE, a realizar-se em
17/06/2022, às 9hs, na sede social, Fazenda Bonanza, s/n – CEP 65945000 – Zona Rural – Arame/MA, para deliberação da seguinte ordem
do dia: a) Autorização para operação de financiamento junto ao Banco
do Nordeste do Brasil S/A. b) Autorização para a Companhia prestar
garantia hipotecária em operação de financiamento junto ao Banco
do Nordeste do Brasil S/A. c) Autorizar concessão fiança/aval, pela
Sociedade, no contrato de empréstimo a ser firmado pela Paulista Praia
Hotel S/A com o Banco do Nordeste de Brasil S/A e d) Outros assuntos
de interesse da sociedade. Arame/MA, 08/06/2022. René Feijó de
Pontes Neto – Dir. Presidente.

O esforço de todos e todas é fundamental para
obtermos êxito para esta causa que abraçamos”,
agradeceu o desembargador Jorge Rachid, na solenidade de premiação do Selo Verde 2021 e lançamento do Prêmio TJMA Sustentável 2022.

Formação
Um grupo de 30 novos profissionais se formaram nos cursos profissionalizantes
de
pedreiro(a) e carpinteiro(a). Eles integram a
segunda turma de cursos promovidos pela Ligga – Projeto Porto São Luís, em parceria
com o SENAI-MA e SINDUSCON-MA; com aulas gratuitas realizadas

na sede do empreendimento.
Todos são moradores das comunidades do
Cajueiro (Andirobal, Sol
Nascente, Prainha, Rua
Principal, Guarimanduba e Egito), Mãe Chica
(Vila Maranhão), Anjo da Guarda, Fumacê,
Mauro Fecury, Sá Viana
e Vila Embratel que estão no entorno do empreendimento em processo de implantação.

Exibindo seus diplomas, os alunos da turma de Pedreiros(as)

Empreendedorismo

Os apaixonados por tecnologia, inovação e bons negócios não podem perder a 2a
edição da Campus Party GO,
que acontece entre os dias 15
e 19 de junho, no Passeio de
Águas Shopping, em Goiânia, com transmissão online
pelo Youtube. O Sebrae marcará presença no evento com
uma programação especial
para estimular o empreendedorismo digital e fortalecer os
ecossistemas de inovação no
espaço ‘Fábrica de Empreendedores’. Para participar, basta se inscrever no endereço
eletrônico: https://cpgoias2.
vaitercampus.org/#/.

Prêmio (I)

Estão abertas até o dia 15
de julho, as inscrições para a
18ª edição dos Prêmios Samuel Benchimol e Banco da
Amazônia de Empreendedorismo Consciente. Esta edição
será realizada pela Federação da Indústrias do Estado de
Rondônia, em Porto Velho, e a
solenidade de outorga acontece dia 25 de novembro de
2022.

Prêmio (II)

Os prêmios recebem apoio
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), das Federações de Indústrias da Região
Amazônica, com destaque para a FIEMA, Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), dentre outras instituições. Até o dia 7 de
outubro os projetos inscritos
e selecionados serão submetidos à comissão avaliadora,
técnica e julgadora.As inscrições podem ser feitas pelo site
http://amazonia.ibict.br/

Doações (I)

A Vale repassou cerca de
R$ 710 milhões em recursos incentivados por meio de
aportes a fundos de direitos e
apoio a projetos de organizações da sociedade civil. Ao todo, são 398 iniciativas beneficiadas a partir de seis leis de
incentivo fiscal: Fundo para Infância e Adolescência; Fundo
do Idoso; Lei do Esporte, Lei
Federal de Incentivo à Cultura,
Programa Nacional de Apoio
à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

Doações (II)

Para o Maranhão, os recursos incentivados somaram
mais de R$ 45,4 milhões. Foram repassados, aproximadamente, R$ 5,6 milhões para
Fundos do Idoso, R$ 24 milhões para Fundos da Infância e Adolescência, R$ 15,7
milhões para Lei do Esporte e cerca de R$ 15,1 milhões
para Lei de Incentivo à Cultura por meio do incentivo fiscal
de projetos para execução em
2022.

Capacitação (I)

A triagem neonatal é uma
importante ação preventiva
para o diagnóstico de diversas
doenças congênitas ou infecciosas assintomáticas durante
a gestação. Para compreender
os impactos, a epidemiologia e
os indicadores de risco dessas
deficiências, assim como o desenvolvimento da criança antes e após os testes de triagens
neonatais, a UNA-SUS/UFMA está com inscrições abertas para o curso “Atenção na

FOTOS – DIVULGAÇÃO

Os oradores da turma de Carpinteiros(as) Marcos José Silva Rodrigues e Iwa
Silva Souza entre Debora e Lívia da Ligga – Projeto Porto São Luís

Os alunos formados da turma de Carpinteiros(as)

identificação precoce de deficiências em crianças por meio
de Triagem Auditiva Neonatal
(TAN) e Triagem Ocular Neonatal (TON)”. A capacitação
tem início imediato e as matrículas podem ser realizadas até
o dia 31 de outubro.

Capacitação (II)

A oferta educacional é fruto da parceria entre a Diretoria
de Tecnologias na Educação
(DTED/UFMA), por meio da
Universidade Aberta do SUS
da Universidade Federal do
Maranhão (UNA-SUS/UFMA)
e Ministério da Saúde - por
intermédio da Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa
com Deficiência (CGSPD/MS).

Pesquisa

O Prosa Rural, programa
de rádio da Embrapa, apresenta a ferramenta de quebra
do coco babaçu, uma tecnologia que está em fase final de
validação pelas quebradeiras de coco e recebeu o Prêmio Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social 2021. O
pesquisador José Mário Frazão, da Embrapa Cocais, explica que a ferramenta reduz
a penosidade da atividade extrativista do coco babaçu, realizada geralmente por mulheres, porque é um equipamento
de uso individual, mecanizado, acionado manualmente,
ergonômico e acessível economicamente.

Seleção

A 8ª Vara Cível de São Luís
abriu processo seletivo para contratação de assessor de
juiz de entrância final. A seleção foi anunciada pelo juiz Eulálio Figueiredo de Almeida. A
primeira etapa da seleção é de

***O charmoso restaurante
e wine store comandado por
Werther Bandeira, na Av. Mário
Andreazza na Cohama, é a escolha ideal para celebrar a data mais romântica do ano.
***Como o Dia dos Namorados (12.06) será no próximo
domingo, a casa oferece três
opções: almoço e dois turnos
para o jantar, todos com música ao vivo com repertório romântico, como cortesia aos namorados, sem cobrança de
couvert artístico.
*** Às 15h do dia 22 de junho de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, como órgão integrante da Rede
de Controle da Gestão Pública
do estado, promoverá evento
abordando a ética e a integridade nas organizações, cujos
públicos-alvo são magistrados
(as), servidores (as), membros
da Rede e ainda estagiários (as)
e terceirizados (as) de instituições públicas.
***As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://apps.tre-ma.jus.br/eventos/
análise curricular dos candidatos. Os interessados devem
encaminhar o currículo para o
e-mail secciv8_slz@tjma.jus.
br, para avaliação preliminar.
O resultado da avaliação curricular será divulgado posteriormente, no portal do Poder
Judiciário do Maranhão (www.
tjma.jus.br) e afixado na sede
da vara, com a relação dos selecionados e a informações sobre a data do exame prático.

