ério da Saúde, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do
arutapera - MA, em sessão pública eletrônica a partir das 08h30min (horário
do dia 23/12/2021, através do site www.portaldecomprascarutapera.com.br,
Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n°
dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
de junho de 1993. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
w.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido
eitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema
mento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
manente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá
ambém através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-PMC/MA

nistrativo nº 132/2021 - PMC/MA. Pregão Eletrônico nº 8/2021-PMC/MA.
refeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de
blico para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade
co nº 08/2021-PMC/MA, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de
odontológicos para estruturação e adequação dos ambientes de assistência
a Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à
Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus
sessão pública eletrônica a partir das 14h30min (horário de Brasília-DF) do dia
ravés do site www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº
Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
93. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
omprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da
unicipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema de
nto Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
manente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser
ém através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.
Carutapera, 7 de dezembro de 2021.
TALITA ARAÚJO DA SILVA TAVARES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2021

Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, através da Sec. M. de
Planejamento e Finanças torna pública, aos interessados que nos dias 14 e
s 09h às 11h30 e das 14h30 às 16h, na sede da Sec. M. de Cultura, realizará
MADA PÚBLICA Nº 7/2021, para Credenciamento de artistas, entidades de
ores culturais, espaços artísticos e culturais para 2ª chamada de premiação,
as necessidades deste Município por meio da Sec. M. de Cultura. Os
ue atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de
local e hora supracitado. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis:
nsparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no site
endereço:
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.
s adicionais através do e-mail: semuccoelhoneto@outlook.com.
Coelho Neto - MA, 10 de dezembro de 2021.
DOMINGOS DIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021-SRP

refeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
ento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
m base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
osteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o objeto: futura
isição de 02 (duas) pick up's, 01 (uma) motocicleta para uso de secretarias
m recursos próprios, 01 (uma) ambulância tipo a - simples remoção tipo pickuso da secretaria municipal de saúde, com recursos do fns/ms conforme
aquisição Nº 11245.566000/1210-01, Local da sessão: a sessão pública
iniciará no dia 23/12/2021 às 08:10 horas através do site
com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
refeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito,
onsultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas,
ecolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
do DAM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021-SRP

refeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
ento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
m base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
osteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o objeto: futura
ção de kit bebê (benefício de auxílio natalidade), destinados ao atendimento
m estado de vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria Municipal
Social de Estreito/MA, Local da sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará
2021 às 10:00 horas através do site www.licitanet.com.br. O edital e seus
ntram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sist
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/20
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementa
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o
e eventual locação de diversos brinquedos, pipoqueira e máquina de algo
eventos promovidos pelas secretarias do Municipio de Estreito/MA, Loca
sessão pública eletrônica se iniciará no dia 23/12/2021 às 16:00 horas a
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição do
no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão P
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, C
podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 a
ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50
Reais) através do DAM.
RONILSON SILVA SOARES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através
Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 11 d
2022, as 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CP
Rua Patrocínio Jorge (Grota da Luz), nº 63, Bairro Centro, nest
modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço global, para co
empresa do ramo pertinente, para construção de uma Quadra
Coberta, com vestiário, conforme o Contrato de repasse nº
M/Cidadania/Caixa, conforme Projeto Básico em anexo, na forma da
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à d
interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 0
horas onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente
transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural de
Sacop-Ma maiores informações, bem como pedidos de escla
impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotma
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através
Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 11 d
2022, as 15h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CP
Rua Patrocínio Jorge (Grota da Luz), nº 63, Bairro Centro, nest
modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, sob regime de
POR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA E
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL
MA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE N° 9027
1072690-52 CAIXA/GIGOV/SL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA, confo
Básico em anexo, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junh
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereç
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão se
e
adquirido
gratuitamente
no
portal
da
http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural de licitações d
maiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e
poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.
PREGAO ELETRÔNICO Nº 28/2021/CPL/PMG

O Município de Grajaú - MA, torna público aos interessad
base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposiç
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min
Brasília) do dia 29 de dezembro de 2021, licitação na modal
Eletrônico nº 28/2021, , do tipo menor preço global, tendo
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de a
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) pertencente ao PMCMV/P
Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que pre
requisitos
do
Edital.
A
sessão
pública
acontecerá
http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à di
interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeit
de Grajaú/MA, localizada na Rua Patrocínio Jorge, 05, centro, Gra
segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão se
gratuitamente no portal da transparência http://transparencia.graja
no mural de licitações do Sacop-Ma maiores informações, bem com
esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do
grajau@hotmail.com. O Edital também pode ser adquirid
http://www.licitanet.com.br.
PREGAO ELETRÔNICO Nº 29/2021 CPL/PMG

O Município de Grajaú - MA, torna público aos interessad
base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposiç
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min
Brasília) do dia 29 de dezembro de 2021, licitação na modal
Eletrônico nº 29/2021, do tipo menor preço global, tendo p
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de a
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) pertencente ao PMCM
Mirante do Falcão. Poderão participar deste pregão eletrônico as e
preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontece
http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à di
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ACORDO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESENHA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 06/2021. ENTE PARTÍCIPE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO. CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE:

FELIPE COSTA CAMARÃO. CPF: 836-419-983-87 e do outro
lado; SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SRI/MA, sediada na Praça Dom Pedro II, S/N – Edifício João Goulart, Centro, São Luís /MA, neste ato representada, pelo
Secretário de Estado de Relações Institucionais, Sr. ENOS HENRIQUE NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, portador da célula de identidade de n° 1343339 SSP/MA e CPF n° 689.270.961-34,
residente e domiciliada nesta Capital e a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-SEGOV, sediada à Avenida Pedro II, Edifício
João Goulart, Centro, São Luís – MA, neste ato representada pela
Secretária de Estado de Governo Sra. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA, RESOLVEM celebrar entre si o presente ACORDO
DE COOPERAÇÃO - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O presente Acordo de Cooperação tem por objeto estabelecer a
cooperação técnica e a assistência mútua entre os partícipes, visando
o desenvolvimento das atividades institucionais da SRI e o fomento
ao PROGRAMA “MARANHÃO SOLIDÁRIO” com o objetivo comum de criar uma grande rede de solidariedade destinada ao cuidado
de pessoas. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 4.1 A execução do presente instrumento não implica em
presente Acordo de Cooperação tem por fundamento os dispositivos
da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Estadual nº 10.753/2017 e serve à
tituição Federal. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, ALTERAÇÕES E PRORROGAÇÃO:
Acordo de Cooperação será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data de sua assinatura, podendo ser alterado ou prorrogado, por igual
te, por escrito, por algum dos partícipes. 5.2 Este Acordo poderá ser
alterado em qualquer de suas cláusulas e condições, mediante Termo
Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que o interesse seja
DATA DE ASSINATURA: 18 de novembro de 2021. FORO: Comarca de São Luís/
MA. DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade. SAOFC/SEDUC.

ADITIVOS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/2018/
SES REF.: Processo nº 228.881/2021/SES – PARTES: SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE, CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH,
CNPJ nº 18.519.709/0001-63; OBJETO: readequação (acréscimo)
da Casa da Pessoa Idosa (ANEXO II), que funcionará em unidade
predial própria, com extensão do Hospital Macrorregional de Imtria, conforme
Plano de Trabalho Proposto e Parecer Técnico VALOR: Valor total
mensal R$ 7.529.604,96 (sete milhões, quinhentos e vinte e nove mil,
seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos); VIGÊNCIA: de
03/12/2021 a 01/11/2022 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual nº 9.732/2012, no Decreto Estadual nº 34.992/2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 13.303/2016, a Lei Federal
nº 8.666/93, e os princípios da Teoria Geral dos Contratos; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária - 21901; Programa
- 0596; Ação – 4908 Subação – 1689 – gerenciamento – hospital ma-
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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº042/2021 O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretário Municipal de Administração designado pelo Decreto nº003/2021, torna

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 132/2021 - PMC/
MA. Pregão Eletrônico nº. 08/2021-PMC/MA. A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que rea-

de 2021, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS
para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos de Extração de Mel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Anajatuba
-MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela
Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal
nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, Lei Complementar 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar 155/2017,
subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de

MA, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de equipamentos odontológicos para estruturação e adequação dos ambientes de
assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção

6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser
consultados e retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como pelo
portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 08
de DEZEMBRO de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021.

Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), em sessão pública eletrônica a partir das 14h30min (horário
de Brasília-DF) do dia 23/12/2021, através do site www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecomprascarutapera.
com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da Prefeitura
Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema
de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP)
www.tce.ma.gov.br e na Comissão Permanente de Licitação - CPL,
000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.
com
Talita Araújo da Silva
Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ – MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 14/2021 Barra do Corda - MA,
nicípio de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após trans-

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 CPL/PMG. A Prefeitura Municipal de Grajaú – MA, através do Pregoei-

recurso da empresa CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI e dando
habilitada no certame: CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, para
s 08h:00min. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 131/2021 - PMC/
MA. Pregão Eletrônico nº. 07/2021-PMC/MA. A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 07/2021-PMC/MA,
tipo menor preço global, objetivando a aquisição de equipamentos de
equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico junto ao Ministério da Saúde, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Carutapera
- MA, em sessão pública eletrônica a partir das 08h30min (horário de
Brasília-DF) do dia 23/12/2021, através do site www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de de-

Licitação/CPL, na Rua Patrocínio Jorge, nº 05, Bairro Centro, nesta
Cidade, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por
Item, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
execução de poços tubulares profundos (poços artesianos), para
a captação de água para as escolas Rurais e Urbanas deste muniria Municipal De Educação,
em regime de empreitada global, com o fornecimento do material,
contidas no termo de referência, e demais documentos técnicos,
em anexo, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e subsidiariamente pela 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, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente”, sendo também
consultado no portal de transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.
br/, no mural de licitações do Sacop-Ma maiores informações, bem como
pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através
email e-mail: cpl-grajau@hotmail.com e pelo telefone (99) 98201-9175.
§ 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o
Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na
Tho-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecomprascarutapera.
com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da Prefeitura
Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema
de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP)
www.tce.ma.gov.br e na Comissão Permanente de Licitação - CPL,

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2021
- CPL A Comissão Permanente de Licitação – CPL, informa ao participante da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2021, referente ao Processo
Administrativo nº 02.10.00.111/2021 – SINFRA, em sessão de julgamento

000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.
com
Talita Araújo da Silva
Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

de 2021 às 09hs (nove horas), após emissão do Parecer Técnico sobre
Julgamento da Proposta de Preços, emitido pela Srª Ana Karollyne
Santana Aragão, Engenheira Civil, lotada na SINFRA, onde apresentou a seguinte conclusão: “Contudo, e de acordo com análise supra

rimária à Saúde e na Atenção Especializada,

rus (Covid19), em sessão pública eletrônica

apera.com.br,nos

termos

da

Lei

nº

Edital está disponibilizado, na íntegra, no
mprascarutapera.com.br e também poderá

ompanhamento Eletrônico de Contratação
e na Comissão Permanente de Licitação

orário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado
utapera@gmail.com. Carutapera, 07 de
ilva Tavares. Pregoeira – Carutapera/MA.

serão conhecidos neste domingo
(13), com a realização dos
da competição. Será um jogo
na capital e outro no interior.
No estádio Leandrão, em Barra
do Corda, às 15h30, o Cordino
recebe o Juventude, com
arbitragem de Ranilton Oliveira
de Sousa. Os assistentes serão
Adriana Oliveira Carvalho e
Gercino Menegussi Filho.
Juventude venceu por 1 a 0, em

São Mateus e agora joga pelo
empate, enquanto que Cordino
tem que vencer pelo menos por
um gol de diferença para forçar
a decisão da vaga nos pênaltis
ou vencer por dois gols de
diferença para avançar direto

assistentes Elson Araújo da Silva
e Edna Cristina Santos Ferreira.
Iape e Tuntum se voltarem

entre Iape e Tuntum que também
se enfrentam neste domingo, ás
15h30 no Nhozinho Santos, em
São Luís.
O árbitro do jogo será Raimundo
José Chagas Araújo e os

Copa FMF e já garante uma
vaga na Copa do Brasil ou no
Brasileiro da Série D de 2022. O
campeão escolhe a competição
que desejarás participar em
2022.

IPAL DE CARUTAPERA-MA
903.553/0001-30

. Pregão
feitura Municipal de Carutapera - MA,através
a público para conhecimento dos interessados

Eletrônico junto ao Ministério da Saúde, para
ásicas de Saúde do Município de Carutapera -

rtaldecomprascarutapera.com.br,nos termos

93. O Edital está disponibilizado, na íntegra,
omprascarutapera.com.br e também poderá

ompanhamento Eletrônico de Contratação
na Comissão Permanente de Licitação - CPL,

às 12h. Poderá ser solicitado também através
Carutapera, 07 de dezembro de 2021. Talita
rutapera/MA.

UNICAÇÃO
S/A
Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM

A CBF divulgou o ranking de
clubes com a tabela atualizada,
e o Sampaio Corrêa ganhou uma
posição por seu desempenho
na temporada 2021. A Bolívia
Querida saltou da 33ª para a
32ª posição e conquistou a
melhor colocação de uma equipe
maranhense de todos os tempos.
O presidente Sergio Frota
celebrou a colocação alcançada
porque quando assumimos o
clube, em 2007, o Sampaio
ocupava apenas a 63ª, estando

Tuntum na semana passada
(0x0), a vaga será decidida nos
pênaltis e quem vencer avança

em segundo lugar entre as
equipes maranhenses do ranking
daquele ano. E, hoje, tem
mais pontos do que todos os
outros clubes do Estado juntos.
Essa alavancada do Sampaio,
inclusive, melhorou o ranking
da FMF entre as federações.
Vamos trabalhar para ter um ano
positivo e melhorar ainda mais
essa pontuação”, frisou.
A CBF explica que o ranking
é estabelecido a partir de um
cálculo sobre o desempenho dos
clubes nas competições recentes.
São consideradas competições
realizadas nos últimos cinco anos
e, para cada ano considerado,
são atribuídos pesos a serem
convertidos em pontuação. O
ano vigente multiplica pontos
por cinco, enquanto o último ano
considerado tem peso um.

calizada na Rua Principal, Km 02, Estrada

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
113.690/0001-71
ARGAS , S/N – CENTRO
65.790.000
ÃO PRESENCIAL Nº 025/2021-CPL
to dos interessados que realizará às
2021, sede da Prefeitura Municipal de
MA, localizada na praça Getúlio Vargas
de Pregão Presencial Nº 025/2021/

tação de serviços especializados na

mento de proposta) no âmbito de
Em atendimento
pio e da OMS informamos que a
o e arejado, que será estabelecido

a de 2ª a 6ª feira, no horário de 8:00
domingos.ma@gmail.com ou www.

Domingos do Maranhão (Ma),08 de
osta Ramalho Silva - PREGOEIRO.

E LICITAÇÃO

ETRÔNICO Nº 027/2021 - CPL/PMG. A
MA, através do Pregoeiro, torna público
ca se realizará nodia 27 de dezembro de

Neste domingo (12), às 9h, no estádio
Guioberto Alves, localizado no FumacêAnjo da Guarda
da 6ª Copa dos Campeões do Interbairros.
A competição, que é promovida pela
Associação de Clubes de Futebol Amador do
Maranhão – ACFAMA, conta com o apoio do
Supermercado Mateus e Governo do Estado do
Maranhão, através da Sedel, por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte.
Na disputa do título de campeão, estarão as
equipes do Juventus do bairro Quebra Pote
e o Juventus do Recanto dos Vinhais. Duas
fortes equipes que chegaram com méritos
para brigar pela primeira colocação dessa
competição de grande importância no esporte
amador do Maranhão e que movimenta várias
comunidades, todos os domingos durante os
jogos.
Vale destacar, o trabalho da Associação de
Clubes de Futebol Amador do Maranhão –

JUVENTUS (RECANTO VINHAIS)

JUVENTUS (QUEBRA POTE)

