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By Isabel Mueller

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
E-mail: cpl_amarante@outlook.com / https://http://amarante.ma.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av.
Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação
- 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 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 15 de Junho de 2022, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de engenharia para
execução dos serviços de construção de um campo de futebol no Povoado Mundo Novo , 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 Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 31 de Maio de
2022. Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av.
Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação
- 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 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 17 de Junho de 2022, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de engenharia para
execução dos serviços de construção de um campo de futebol, localizado no Povoado Pindarezinho, 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 Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 31 de Maio de
2022. Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av.
Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação
- 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 Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas
atinentes à espécie, realizará às 15:00hs (quinze horas) do dia 17 de Junho de 2022, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de engenharia para
execução dos serviços complementares de conclusão da construção da Creche Tipo 2, localizada no povoado
Mundo Novo, 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 Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante
do Maranhão/MA, 31 de Maio de 2022. Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av.
Deputado La Rocque, 1229, Centro – Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação
- 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 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 22 de Junho de 2022, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa de engenharia para
execução dos serviços complementares de conclusão da construção da Creche Tipo C, localizada no Bairro Vila
Industrial, Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos 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, 31 de Maio de 2022. Valdenilson de Sousa Costa – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 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 10 de Junho de 2022, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços para eventual
aquisição de material gráfico, para atender as necessidades das diversas 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), 31 de Maio de 2022. Clebio
Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 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 13 de Junho de 2022, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de
Preços para eventual aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Eletrônicos, para atender as necessidades das
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 Mara-
nhão (MA), 31 de Maio de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 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 14 de Junho de 2022, a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de
Preços para eventual aquisição de gás oxigênio medicinal hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos 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 Mara-
nhão (MA), 31 de Maio de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal.

By Isabel Mueller

Você pode ficar
mais reflexivo
do que o normal.
Escute suas

emoções e, se tiver calma, pode se
conectar com sua intuição, sendo que
ela lhe trará respostas. O isolamen-
to pode te fazer bem, já o caos e o
excesso de cobranças externas po-
dem te deixar cansado e nervoso.
Saiba respirar e viver também um
pouco o mundo dos sonhos.

Você pode ser
uma pessoa de
grande inspiração
para outras hoje.

Saiba viver esse magnetismo sem
vaidade ou excessos. É importante
fazer planos mais baseados na sua
realidade. Tome cuidado com fanta-
sias. Cuide bem dos seus ganhos e
gastos. Além disso, fique atento a
barganhas e competições. A saúde
pode pedir mais movimento físico.

O dia pede inicia-
tivas novas, então
cuidado com o
automatismo e

uma rotina sem alegrias, em que você
vive sempre reclamando. Cuide para
que seu dia tenha algo de novo. Os
gastos também podem ser um ponto
de atenção: seja mais econômico.
Pode ser difícil se concentrar e ser
produtivo, então não se cobre tanto.

Você pode se
sentir perdido
hoje, sem rumo ou
até sem ânimo.

Se conseguir manter a fé e o ânimo,
pode ter grandes ideias e ser uma
pessoa motivadora para os outros.
Seu poder de liderança pode ser ins-
pirador, então saiba manter vivos
seus valores humanitários. Além dis-
so, você pode dar valiosos conselhos.

O dia pode pedir
uma renovação,
uma busca por
novos caminhos. É

importante encontrar sua originali-
dade e não se deixar abater por desa-
fios. Algo pode chegar ao fim, mas
não se lamente tanto. Saiba ver as
coisas por novas perspectivas. Pode
existir cura e alívio de uma preocu-
pação também.

Existem boas no-
tícias chegando.
Tome cuidado
com ciúme ou ati-

tudes injustas. Algo com o qual esta-
va contando pode não dar certo ou
atrasar. Saiba se manter em equilí-
brio e colocar sua energia em outras
atividades. Se não conseguir se con-
centrar, será um dia improdutivo.

O dia pede equilí-
brio e paz. Tome
cuidado com
ações arrogantes

ou impulsivas. Pode ser um bom con-
selheiro para as pessoas próximas.
Sua saúde pode precisar de atenção.
É momento de buscar perceber me-
lhor seus hábitos e pensamentos.
Planeje melhor sua rotina, porque a
organização pode te ajudar a ter me-
lhores resultados.

Você pode não
conseguir man-
ter o foco ou a
concen t ração

necessária para progredir, então o
dia pode ser caótico ou cansativo.
Saiba respirar e fazer as coisas com
mais calma e leveza. Saiba lidar
com demoras e atrasos. Tome cui-
dado com a raiva, que pode fazer
mal para seu fígado.

Sem equilíbrio,
você pode ver
as coisas por
apenas um lado,

então tome cuidado com a tendên-
cia a brigar com as pessoas hoje.
Mantenha sua paz. Os relaciona-
mentos amorosos podem trazer in-
seguranças. Tome cuidado com
ansiedades e saiba levar as situa-
ções com calma.

Você pode estar
com o pensamen-
to radical ou rígi-
do, então tome

cuidado com inflexibilidade ou exces-
so de controle. Ver tudo comoumcam-
po de batalha também fará com que
este dia fique mais pesado. Quanto
mais se mantiver autocentrado e cal-
mo, mais poderá avançar e realizar
suas vontades hoje.

O dia pode trazer
acontecimentos
inesperados ou
alguma reviravol-

ta. Um dinheiro inesperado pode
chegar, bem como um gasto extra.
Tome cuidado com brigas ou desen-
tendimentos que poderiam ser evi-
tados. Invista em ser mais prote-
tor e mais corajoso do que de fato
criar rivais.

O dia pode te desa-
fiar a ter discerni-
mento entre o que
fazer e o que deve

deixar pra lá. Tome cuidado com ati-
vidades sem descanso, porque você
pode acabar estafado ou literalmen-
te sugado, sem energia. Dê tempo ao
tempo para as respostas que ainda
não chegaram. Aposte mais na sua
imaginação.
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Geral

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

- Assistente de Loja - PCD
- Atendente - PCD
- Pintor Automotivo
- Departamento Fiscal
- Supervisor de Transporte - Ensino Superior e CNH A/D
- Alinhador e Balanceador
- Caseiro
- Eletricista de Autos
- Técnico em Refrigeração
- Borracheiro de Autos
- Soldador de Autos
- Mecânico de Autos
- Auxiliar Mecânico de Autos
- Lanterneiro de Autos
- Técnico em Informática
- Marceneiro
Ajudante de Marceneiro
- Ajudante de Serralheiro
- Artesão de Móveis em Fibra Sintética
- Vendedor Externo de Placa Solar - Disponibilidade para
viajar e possuir carro
- Pedagoga - Com experiência para série iniciais
- Gerente Comercial - Nível Superior em Administração; CNH
"B" e possuir carro próprio
- Gerente de Marketing - Nível Superior ou cursando Marke-
ting
- Pedreiro de Levante
- Carpinteiro
- Armador de Ferragens
- Ajudante Geral
- Auxiliar de Departamento Pessoal - Ensino Médio; Experiên-
cia em Pacote Office.

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.

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

Fone: (99) 99164-2090.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de organização e realização
do São João 2022. CÓDIGO UASG: 980809.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520/
02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do
Edital. Data de Abertura: 13 de Junho de 2022 às 08:00 hs (oito horas),
horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados
e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br,
http://joaolisboa.ma.gov.br, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo
ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail
cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua
versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) atra-
vés de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comis-
são Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, nos
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS VENÍ-
CIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

Mais de uma tonelada de cocaína já foi
apreendida este ano pela PRF noMaranhão

Comparado ao ano de 2021 o número é 48 vezes maior

A PRF ultrapassou em
2022 a marca de mais de uma
tonelada de cocaína apreen-
dida no Maranhão, causando
um prejuízo calculado em mais
de R$ 120 milhões para o nar-
cotráfico. O número é mais de
48 vezes maior que o regis-
trado em todo o ano de 2021.

Apenas em março foram
apreendidos 89kg de pasta
base e cocaína em São Luís
e Peritoró, e 71 kg de coca-
ína em abril, no município de
Caxias.

Os números de apreensões
são ainda maiores durante o
mês de maio. No mês inteiro
foram apreendidos 868kg de
pasta base e cocaína, sendo
que apenas em um dia foi
apreendido um pouco menos
que a metade desse valor, com
312 kg de pasta base e coca-
ína em Balsas e Riachão.

O aumento exponencial
de casos de narcotráfico em
rodovias maranhenses apon-
ta para uma possível mudan-
ça de rota desse tipo de
transporte criminoso com
destino às capitais do nor-
deste ou ainda ao mercado
europeu. (Assessoria/PRF)

Apreensões

Fevereiro
13/02 – Caxias – 31kg

de pasta base

Março
24/03 - Peritoró - 63kg

de pasta base
31/03 - São Luís - 26kg

de cocaína

Abril
03/04- Caxias - 71kg de

cocaína

Maio
10/05 Santa Inês -

276kg de pasta base
18/05 Balsas - 128kg de

pasta base e cocaína
18/05 Riachão - 184kg

de pasta base e cocaína
24/05 Peritoró - 181kg

de pasta base e cocaína
26/05 Barra do Corda -

26kg de pasta base e co-
caína

29/05 São Luís - 73kg
de pasta base e cocaína

Assessoria/PRF
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