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COMUNICADO
Maity Agrícola Ltda , inscrita sob CNPJ nº 07.908.458/0001-92, tor-

na público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais – SEMA, a Outorga de Direito de Uso dos Recursos
Hídricos de nº 02423012022, do poço situado no Residencial Alfa II,
localizado na Rodovia BR 010, Km 1274, Fazenda Palmeirinha, Campes-
tre do Maranhão/MA, sob as coordenadas geográficas 06°08’44.06”S /
47°19’49.08”O, com vazão autorizada de 8.0 m³/h ou 144.0 m³/dia e
período de bombeamento 18.0 h/dia, para fins de consumo humano, con-
forme dados constantes no e-processo nº 208498/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 003/2022-SRP, menor preço por
item, cujo objeto é a Contratação de empresa para Locação de Veículos
Leves e Pesados, e Locação de Maquinas Pesadas, para atender as
necessidades do Município de Senador La Rocque/MA, no dia 06 de Abril
de 2022, as 14:00 horas, na sala da CPL, na Av. Mota e Silva, s/n, centro,
na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/
2014. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a
Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o atual momento de pandemia do
COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deve-
rão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento
mínimo de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. O edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou retirados na CPL, ou ainda através do PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Sena-
dor La Rocque (MA), 21 de Março de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE
MACEDO- Pregoeiro – Decreto nº 053/2022-GAB.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2022-SRP.  A Prefeitura Municipal de
Senador La Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Sena-
dor La Rocque–MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pelo
Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público que, com base
na Lei Federal n° 10.520/200, e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto
Municipal nº 008/2021, Lei. nº 8.666/93, Lei complementarn°123/2006,  re-
gulamentado pelo Decreto Municipal n° 011/2021 e demais normas atinen-
tes à espécie, realizará às 10:00 hs (dez horas) do dia 07 de Abril de 2022,
a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor
Preço Por Item, OBJETO:Registro de Preços para eventual Contratação de
empresa para aquisição de Urnas Funerárias, Roupas Mortuárias e Servi-
ços Funerários, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social
do município de Município de Senador La Rocque/MA, Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00 hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela
internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http://
senadorlarocque.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço.Senador La Rocque (MA), 21 de Março de
2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022 –SRP
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, com sede na rua
Marcos Silva – CEP: 65973-000 – Centro - São João do Paraiso – MA, por
intermédio do Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 109/2021 de
28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº
10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, art. 15 da
Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Comple-
mentar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020,
e demais normas atinentes à espécie, realizará às 08:30hs (oito horas
e trinta minutos) do dia 06 de abril de 2022 , a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRONICA,  DO TIPO Menor Preço, por item, objeti-
vando a Registro de Preço para eventual aquisição de material de Infor-
mática, para atender as necessidades das secretarias do Município de
São João do Paraiso – MA.. Este Edital e seus anexo estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do
nosso endereço eletrônico no site: https://
www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. Ou no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br. São João do Paraiso - MA, em
21 de março de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 010/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria
nº 016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal
018/2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
14:00hs (catorze horas) do dia 05 de Abril de 2022, a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item,
objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de material de
expediente, para atender as necessidades das Secretarias do Município
de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet,
através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 -  PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria
nº 016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal
018/2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
09:00hs (nove horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação na modalida-
de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, obje-
tivando Registro de Preços para eventual aquisição de livros para Educa-
çao Infantil e Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de
ensino de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet,
através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 012/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria
nº 016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal
018/2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às
14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item,
objetivando Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de
confecção de prótese dentaria total e parcial convencional odontológica
(superior e inferior), para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Amarante do Maranhão – MA. Este Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela inter-
net, através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 013/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av.
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do Mara-
nhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº
016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base na
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/
2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/
2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs
(nove horas) do dia 07 de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro
de Preços para eventual prestação de serviços técnicos  de limpeza,
manutenção, instalação e reposição de gás de ar-condicionados de inte-
resse das Secretaria Municipais de Amarante do Maranhão - MA. Este
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs
(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por
meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site:
https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de mar-
ço de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av.
Deputado La Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do Mara-
nhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº
016/2022 - GAP de 04 de março de 2022, torna público que, com base na
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/
2021, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/
2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs
(nove horas) do dia 08 de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro
de Preços para eventual aquisição elétricos para atender as necessidades
da Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://http://
amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:/
/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no
mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  N° 001/2022 A Prefeitura Municipal de Amaran-
te do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro
– Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Lici-
tação - CPL, instituída pela Portaria n° 017/2022 de 04 de março de 2022,
torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complemen-
tar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e
demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas)
do dia 11 de Abril de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa
de engenharia para execução dos serviços de ampliação da UBS Natali-
no Miranda, localizada no bairro Industrial, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://http:/
/amarante.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
Amarante do Maranhão/MA, 24 de Março de 2022. Valdenilson de Sousa
Costa – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 009/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque,
1229, Centro. CEP: 65923-000 – Amarante do Maranhão/MA, através do
seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 016/2022 - GAP de 04
de março de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/
2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021, art. 15 da Lei nº
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar
n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais
normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 05
de Abril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço (Maior Percentual de Desconto), por Item, obje-
tivando Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis para
o abastecimento de veículos visando atender as diversas secretarias da
administração pública de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas),
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: https://http:/
/amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais,
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022.
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa19deabril.Comemora-setododia19.
Se você está com algum PROBLEMADE

DIFÍCILSOLUÇÃOeprecisadeAJUDAURGEN-
TE,peçaestaajudaaSantoExpeditoqueéoSanto
dosNegóciosqueprecisamdeProntaSoluçãoe
cujaInvocaçãoNuncaéTardia.

ORAÇÃO�MeuSanto Expedito dasCau-
sasJustaseUrgentes,Socorrei-menestaHora
deAfliçãoeDesespero, intercedeipormimjunto
aoNossoSenhorJESUSCRISTO!Vósquesois
umSantoGuerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos,VósquesoisoSantodosDesesperados,
VósquesoisoSantodasCausasUrgentes,Pro-
tegei-me,Ajudai-me,Dai-meForça,Corageme
Serenidade. Atendei aomeu pedido: �Fazer o
pedido�. Ajudai-me a superar estasHorasDifí-
ceis,protegei-medetodosquepossammepreju-
dicar,Protegei aMinhaFamília, atendei aomeu
pedidocomurgência.Devolvei-meaPazeaTran-
qüilidade.Serei gratopelo restodaminhavidae
levareiseunomeatodosquetêmfé.MuitoObri-
gado,meuSantoExpedito!

Rezar umPai Nosso, umaAveMaria e fa-
zer oSinal daCruz.

Emagradecimento,mandeipublicaredistri-
buí ummilheiro destaoração, parapropagar os
benefíciosdograndeSantoExpedito.Mandevocê
tambémpublicar imediatamenteapósopedido.

Saúde recomenda segunda dose de
reforço para idosos acima de 80 anos
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A aplicação deve ser feita quatro meses após a 1ª dose de reforço

O Ministério da Saúde
(MS)  recomenda segunda
dose de reforço da vacina con-
tra a covid-19 para idosos com

mais de 80 anos. A aplicação
deve ser feita quatro meses
após a primeira dose de refor-
ço e a orientação é que o imu-

nizante seja preferencialmen-
te da Pfizer.

“Ministério da Saúde reco-
menda a aplicação de uma
segunda dose de reforço aos
idosos acima de 80 anos. A
imunização deve ser feita qua-
tro meses após a primeira dose
de reforço e a orientação é
que a aplicação seja efetua-
da, preferencialmente, com a
Pfizer”, informou a pasta por
meio das redes sociais.

Desde dezembro, o mi-
nistério já orientava a apli-
cação de uma dose de re-
forço apenas para as pes-
soas maiores de 18 anos
imunossuprimidas. Com a
nova informação, a pasta
amplia o público-alvo para
este novo esquema vacinal.

Além da Pfizer, o ministé-
rio disse que as vacinas da
Janssen e AstraZeneca tam-
bém podem ser utilizadas na
aplicação da segunda dose de
reforço, independentemente
do imunizante anterior.

A pasta reforça que há
doses suficientes da Pfizer
para aplicação neste grupo
de idosos.

“Janssen e AstraZeneca
também podem ser utilizadas
no novo reforço, independen-
temente do imunizante anteri-
or. O MS reforça que há va-
cinas da Pfizer suficientes
para aplicação neste grupo.
Vários estados informam que
também têm esses imunizan-
tes em estoque”, disse o mi-
nistério. (Agência Brasil)
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