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ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-
CISCO DO BREJÃO (MA) PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022 A Prefei-
tura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realiza-
rá licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Glo-
bal. OBJETO: Aquisição de veículo tipo ambulância. CÓDIGO UASG:
980230. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011,
Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº
8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 26 de Abril de 2022
às 09:00 hs (nove horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://
saofranciscodobrejao.ma.gov.br, no Mural de Licitações – TCE – MA,
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em
sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais)
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da
Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefei-
tura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre
Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00
horas. GENILSON ALVES DE SOUSA - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, pro-
gramas, serviços e campanhas dos Órgãos Públicos Municipais e de-
mais entidades ligadas direta ou indiretamente à Administração Pública
Municipal. ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 08:00 horas. ENDEREÇO:
Av. Senador La Rocque s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço Global OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pa-
gamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Cen-
tro, Buritirana – MA JOSÉ SOUSA AMANCIO - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 – CPL SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS OBJETO: Aquisição eventual e futura de lubrificantes para
a frota de veículos da Administração Pública Municipal ABERTURA: 27
de Abril de 2022 às 14:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/
n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br
ou mediante solicitação ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações
sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana – MA. JOSE SOU-
SA AMANCIO - PREGOEIRO

- Mecânico de Veículos Leves e Pesados
- Auxiliar de Mecânico
- Mecânico de Motos
- Manicure e Pedicure
- Ajudante de pedreiro
- Pedreiro
- Auxiliar de Carga e descarga
- Vendedor Externo, que tenha motocicleta
- Vendedor Interno
- Vendedor Externo - que possua carro próprio ou

motocicleta e resida em Carolina.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

TCE registra �inadimplência zero�
entre contas de prefeitos municipais

O Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA) conseguiu registrar neste
ano o recorde de inadimplência zero
em relação às contas anuais dos pre-
feitos maranhenses. Todas as 217 pre-
feituras do Estado cumpriram o dever
constitucional de prestar contas antes
do encerramento do prazo legal, na úl-
tima segunda feira.

Realizada em ambiente inteiramen-
te digital, a prestação das contas relati-
vas ao exercício de 2021 teve seu pra-
zo encerrado à meia-noite de ontem (04/
04), de acordo com os normativos que
disciplinam o processo no âmbito de
corte de contas maranhense, em sinto-
nia com os princípios constitucionais.

Entre as câmaras municipais, foi de
sete (07) o número de fiscalizados que
não conseguiram cumprir o dever cons-
titucional dentro do prazo. A totaliza-
ção dos números, com a relação de
todos os fiscalizados e respectivos
municípios, incluindo Administração

Direta, Autarquias e Fundos Munici-
pais pode ser conferida no Mural da
Prestação de Contas (clique no nome).

Para o secretário de Tecnologia e
Inovação do TCE, Renan Oliveira, a
resposta dos fiscalizados reflete posi-
tivamente o comportamento dos siste-
mas eletrônicos do Tribunal. Ele lem-
bra que o ePCA foi aberto no dia 4 de
janeiro, quase 30 dias antes do início
do prazo. “Cada vez mais o Tribunal
está oferecendo aos seus fiscalizados
ferramentas para que as contas sejam
apresentadas dentro de critérios de
rapidez e segurança”, avalia.

Em ambiente físico ou digital, pres-
tar contas é obrigação constitucional
de toda e qualquer pessoa física ou ju-
rídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou adminis-
tre dinheiros, bens e valores públicos,
conforme prescreve o parágrafo úni-
co do art. 70 da Constituição Federal.
(Fonte-TCE-MA)

Portal do TCE publica cartilha do IRB
sobre Assédio Moral e Sexual nos TCs
Já está disponível no Portal do TCE-

MA a Cartilha de Conscientização e Com-
bate ao Assédio Moral e Sexual nos Tri-
bunais de Contas. Elaborada no âmbito
do Comitê Técnico das Corregedorias,
Ouvidorias e Controle Social do Instituto
Rui Barbosa (IRB), a cartilha busca

informar, conscientizar e auxiliar os
servidores na identificação de situações
que caracterizem comportamentos abu-
sivos no ambiente de trabalho.

A cartilha aborda medidas preventi-
vas que podem ser adotadas e como o
assédio moral e sexual pode ser comba-
tido efetivamente. O objetivo é tornar o
ambiente de trabalho mais colaborativo,
cooperativo e saudável.

Pesquisa recente realizada para a BBC
Brasil, com mais de cinco mil pessoas
ouvidas, revela que o assédio moral e
sexual no ambiente de trabalho é mais
comum do que se imagina. Em sua mai-
oria (84%), são condutas praticadas
pelos chefes diretos das vítimas, por
alguém que tenha um cargo mais alto
dentro da hierarquia da organização ou
por seus próprios colegas de trabalho.

Mulheres e homens sofrem assédio
moral nas relações de trabalho, mas as
mulheres são as principais acometidas
por esta forma de violência no ambiente
laboral. Segundo pesquisa realizada pela
médica Margarida Barreto, da PUC-SP
(Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo), as mulheres são mais assedia-
das moralmente do que os homens, 65
% das entrevistadas relataram atos re-
petidos de violência psicológica, contra
29% dos entrevistados.

“Reconhecer a possibilidade de exis-

tência do problema, oferecer mecanis-
mos de prevenção e de proteção às víti-
mas e promover decisivamente a respon-
sabilização dos ofensores são passos fun-
damentais em direção à conformação de
um ambiente de trabalho mais saudável e
produtivo. Assim, é muito oportuna a dis-
ponibilização da presente Cartilha no âm-
bito dos Tribunais de Contas, procuran-
do incentivar a conscientização e a luta
contra os assédios moral e sexual nestas
instituições”, observa o presidente do
IRB, Ivan Lelis Bonilha, em texto de apre-
sentação do material.

Também prefaciador da obra, o pre-
sidente da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas (Atricon), Fábio
Túlio Nogueira, considera que preserva-
ção das relações saudáveis e respeitosas,
no ambiente dos Tribunais de Contas,
sempre foi merecedora de especial aten-
ção. Por isto, também estão incluídas no
processo de aperfeiçoamento, que vem
conferindo uma feição, cada vez mais,
digna ao espaço ocupado pelo “patrimô-
nio humano” nas nossas Cortes.

O conselheiro lembra que o alinhamen-
to com os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável – da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU)
- neste caso aqueles previstos no Objeti-
vo 5, Igualdade de Gênero; e no Objeti-
vo 8, Trabalho Decente e Crescimento
Econômico – também demonstra quão
imperioso é o nosso empenho pela pro-
moção da cidadania. “Manifesta o nosso
ardente desejo em contribuir para que as
relações humanas sejam conduzidas a
partir de sentimentos afetivos, solidári-
os, empáticos”, afirma.

By Isabel Mueller

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

Dia de muito tra-
balho, reconheci-
mento e ganhos
para você. Hoje

você pode ter vantagem sobre os ou-
tros ou sobre alguma situação. Isso te
trará satisfação, porque no coletivo,
no seu trabalho ou na sua vida pesso-
al, você está ganhando espaço, ga-
nhando reconhecimento, então é um
diamuito popular, no qual você conse-
gue ter capacidade de discernir o que
ébomeoquenãoébom,e isso fazcom
que as pessoas te valorizem.

Dia em que você
precisa mudar a
forma de agir, dei-
xar velhoshábitos,

velhas situações e velhas preocupa-
ções pra lá. Dia de fazermuita limpeza
e abertura mental, pois isso fará você
enxergar coisas que você não estava
enxergando antes, então existe muita
intuição e insights para que você tome
novos rumos e faça novas coisas.

Dia em que você
consegue ter mui-
to progresso e
avanço a partir de

novas ideias que estão chegando.
Você consegue ter uma percepção
mais clara também das coisas e um
senso de organização brilhante, que
fará com que você tire muita coisa
da frente. Além disso, você conse-
gue ter um dia bastante produtivo e
agitado, mas sem perder o foco.

Hoje você precisa
não se deixar le-
var por medos,
paranóias, fofo-

cas e brigas. Tudo isso pode chegar
querendo te confundir, então quanto
mais foco emsi e autoconfiança,mais
você avançará. Ótimo dia para admi-
nistrar dinheiro, papelada e resolver
problemas burocráticos, além de para
fazer uma limpeza na sua vida pesso-
al e profissional.

Hoje você tem
que tomar muito
cuidado com
quem você se as-

socia. Tome cuidado com perdasma-
teriais por acreditar em pessoas que
querem te sacanear. Nem todo mun-
do que chegar perto de você hoje é de
confiança, então mantenha o foco, o
senso de alerta e se relacione com
pessoas de confiança. Também exis-
te beleza, harmonia e coisas fluindo
com bastante rapidez, então você
consegue resolver problemas e pes-
soas chegam pra te ajudar.

Hoje você tem
que tomar uma
decisão clara e
com muita certe-

za. Os relacionamentos afetivos tam-
bém são potencializados e você vai
ter certeza se você quer continuar
ou não com aquela pessoa que está
te paquerando. Os amigos também
podem ter uma grande presença no
seu dia, fazendo com que você consi-
ga chegar a soluções, então se abra
para ouvir. Tome cuidado com com-
petições, pois elas não vão te favo-
recer em nada.

Hoje você precisa
trazer o senso de
verdade para si.
Quanto mais você

agir em harmonia com as outras pes-
soas, melhor. O senso de diplomacia
também está presente aqui. Tome
cuidado com as ambições, com fingir
ser uma coisa que não é, pois a verda-
de acaba vindo à tona. Não fique ali-
mentando falsas esperanças em re-
lação às pessoas ou a si. Reflita,
pense e tome as suas decisões no
seu tempo.

O dia favorece
uma limpeza.
Pode ser que
você faça uma

grande faxina na sua casa, doe coi-
sas e dê espaço para o novo. Pode
ser que aconteça uma mudança de
residência ou de escritório, pois exis-
te uma energia muito grande de mu-
dança e de finalização de umciclo para
começo de outro. A sua família tam-
bém pode ser um ponto de preocupa-
ção, exigindo que você ajude a resol-
ver problemas.

Hoje você precisa
jogar fora algu-
mas mágoas e
rusgas de um pas-

sado nem tão distante. É importante
colocar as coisas em pratos limpos
ou literalmente virar a página. Essa
Lua Minguante em Capricórnio pede
para você continuar, ter coragem
para seguir, sem parar no tempo e no
espaço. Além disso, é importante que
você foque nas suas emoções, na sua
criatividade e no que você realmente
quer fazer, para trazer novos objeti-
vos para a sua vida.

Você está com um
senso de liderança
pra lá de bom.
Essa Lua Min-

guante no seu signo fará você avan-
çar muito, se você tiver iniciativa e
proatividade. As pessoas estão te
ouvindo, então o seu senso de serie-
dade está grande, mas tome cuidado
para não usar esse poder e esse
magnetismo com segundas inten-
ções; não vá manipular as pessoas. É
importante não ter autoritarismo e
manter a empatia, para não passar
por cima das pessoas.

Muita realização
para você, mas
tome cuidado para
não ficar excessi-

vamente ligado ao material. Além dis-
so, tomecuidadocomoexcessodeam-
biçãoecomosgastosemdemasia.Faça
as coisas com equilíbrio! A sua saúde
pode estar precisando de atenção.

As relações à sua
volta estão cheias
de pequenos con-
flitos e você preci-

sará ser o juiz de paz neste dia, então
leve palavras de ordem, organização,
verdade e harmonização, pois tudo
pode estar meio intenso. Tome cui-
dado para não entrar em conflito com
as pessoas. É importante que você
respire fundo e tenha muita paciên-
cia no dia de hoje.
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