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PREFEITURAMUNICIPALDEPORTOFRANCO-MA
COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 005/2022-SRP

AVISODEABERTURA

A Comissão Permanente de Licitação de Porto Franco, torna público
aos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na
modalidade PREGÃOELETRÔNICONº 005/2022-SRP. OBJETO: Registro
de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
demandas de Alimentação das Escolas da Rede Municipal de Ensino do
Município de Porto Franco. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
ABERTURA: 30 de agosto de 2022 às 09:00 (nove horas) através do site
www.licitanet.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), na sadaComis-
são Permanente de Licitação - CPL, localizada na Praça Demétrio Milho-
mem, nº 10, Centro, Porto Franco/MA, disponibilizados no sítio:
www.portofranco.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-
mail cpl.portofranco@gmail.com.Porto Franco/MA, 12 de agosto de 2022.
Jailma Cirqueira de Souza-Pregoeira

CÂMARA MUNIICPAL DE SÍTIO NOVO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS N.º 001/2022

PROCESSOADMINISTRATIVO N.º 0069/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO � MA, torna público que
fará realizar, às 08 horas do dia 12 de setembro de 2022, na Sala de
Reuniões de Licitações, à Rua Ministro Jonas, S/Nº, Centro, Sítio Novo-
Ma, TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a
CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARACONSTRUÇÃOEXTERNASITUA-
DA JUNTOAOPRÉDIO DACÂMARAMUN. DE SÍTIO NOVO - MA, DES-
TINADAAEXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃOPARAOESTACIONAMEN-
TO DE VEÍCULOS, de acordo com os projetos e condições conforme no
Termo de Referência.
A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos,

adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado,
ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
através de Documento de Arrecadação Municipal � DAM, no horário local
das 07:00hs às 13:00hs, ser obtido através do site http://
www.sitionovo.ma.leg.br, ou solicitado através do e-mail
camarasitionovoma@hotmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pe-
didos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de
Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados � Telefone (99) 3532-
0462. Maria Varmizânia dos Santos Araújo � Presidente.

A seleção brasileira en-
frentará Gana e Tunísia, duas
equipes africanas classifica-
das para a Copa do Mundo
do Catar, em sua preparação
para o Mundial que começa
em novembro, quando o time
do técnico Tite terá pela
frente outra seleção africa-
na, Camarões, na primeira
fase do torneio.
No dia 23 de setembro, a

seleção terá Gana pela fren-
te, já no dia 27 do mesmo os
adversários serão os tunisi-
anos. Os amistosos aconte-
cerão na Europa, mas os lo-
cais dos jogos ainda serão
definidos.
Além de Camarões, o Bra-

sil enfrentará na primeira fase
do Mundial as seleções de
Sérvia e Suíça.
Gana e Tunísia também

estarão no Mundial do Ca-
tar. No Grupo H, Gana en-
frentará Portugal, Uruguai e
Coreia do Sul. Já a Tunísia

A CBF definiu nesta sexta-
feira, por sorteio, os mandos
de campo das semifinais da
Copa do Brasil. Em um sorteio
casado, por envolver clubes
das mesmas cidades, ficou de-
finido que Corinthians e Fla-
mengo terão mando de campo
nos jogos de volta.

O Palmeiras realizou na
manhã desta sexta-feira, na
AcademiadeFutebol,mais um
treino de olho no confronto
comoFlamengo, neste domin-
go, às 16h, noAllianz Parque,
pela 23ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.Mais uma vez
oVerdão teve elenco completo
para se preparar para o jogo
que está sendo chamado de
�final antecipada�.
Após ativação muscular no

centro de excelência, os joga-
dores foram a campo e fizeram
aquecimento com e sem bola.
Na sequência, aperfeiçoaram
cruzamentos (laterais e pontas)
e finalizações (zagueiros, ata-
cantes e meio-campistas) de
dentro da área. Bonecos e es-
tacas simularam os posiciona-
mentos dos oponentes.
Por fim, a comissão técni-

ca de Abel Ferreira separou
dois times e, além de treinar
ênfases como transições,
construções de jogadas, e
marcações, colocou em práti-
ca conceitos táticos.Antes da
ida ao vestiário, alguns joga-
dores ainda cobraram faltas e

OCruzeiro terá a possibili-
dade de finalizar a 25ª rodada
com resultados perfeitos para
o objetivo da conquista do tí-
tulo da Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Com tropeços
de Vasco e Bahia, a Raposa
poderá se distanciar ainda
mais de seus rivais de G-4
caso vença o Grêmio no pró-
ximodomingo.
Com o empate por 1x1 do

Bahia comoLondrina, e a der-
rota do Vasco por 2x0 por
CSA, o Grêmio será o último
concorrente do G-4 que pode
diminuir a distância doCruzei-
ro na 25ª rodada. Mas, com o

Brasil enfrentará Gana e Tunísia em preparação para Copa

Tite, durante treino da seleção brasileira
no Estádio Nacional de Tóquio
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foi sorteada no Grupo D ao
lado de França, Dinamarca
e Austrália.

Tite fará a convocação
para os dois amistosos no dia
9 de setembro.

Palmeiras fez seu penúltimo treino
antes de enfrentar o Flamengo

Palmeiras faz ajustes táticos e treina
finalizações de olho no Flamengo

Cesar Greco/Palmeiras

pênaltis.
O meio-campista Jailson,

em recuperação de uma ci-
rurgia no joelho direito, foi o
único a cumprir cronograma
interno com oNúcleo de Saú-
de e Performance. O restan-
te do elenco, incluindoGusta-
vo Scarpa (preservado contra
o Corinthians), está à disposi-
ção para o jogo de domingo,
que terá um Palmeiras com
força máxima.
Uma provável escalação

doAlviverde para enfrentar o
Flamengo é: Weverton; Mar-
cos Rocha, Gustavo Gómez,
Murilo e Piquerez; Danilo, Zé
Rafael eRaphaelVeiga;Dudu,
Gustavo Scarpa e Rony.
Apesar da diminuição dos

casos de Covid-19 e da flexi-
bilização das medidas de res-
trição por conta da pandemia,
o Verdão ainda não liberou a
presençade jornalistas nos trei-
namentos.Assim, as informa-
ções são fornecidas pela asses-
soria de imprensa do clube.
O Verdão encerra a prepa-

ração na manhã deste sába-
do, às 11h, na Academia de
Futebol. OAlviverde é o atu-
al líder doBrasileirão, com 48
pontos.Até aqui são 14 vitóri-
as, seis empates e duas der-
rotas, além de ostentar o me-
lhor ataque (37), a defesa
menos vazada da competição
e uma sequência atual de seis
triunfos.Noprimeiro turno, no
dia 20de abril, Palmeiras eFla-
mengo empataram sem gols
no estádio do Maracanã, no
Rio de Janeiro.

Rivais tropeçam na rodada,
e Cruzeiro pode ficar ainda mais
confortável se vencer o Grêmio

Cruzeiro enfrenta o Grêmio no próximo domingo

Roberto Zacarias/Cruzeiro

confronto direto, a Raposa
dependerá apenas de si mes-
ma para abrir grande vanta-
gem para todos os rivais.
Caso o Cruzeiro vença o

Grêmio emPortoAlegre, abri-
rá 12 pontos de vantagempara
oatual vice-líder, oBahia.Caso
o time do sul vença, passará a
ser o segundo colocado da
competição com 46 pontos,
sete a menos que a Raposa.
Se vencer em Porto Ale-

gre, o Cruzeiro abrirá também
20 pontos de vantagem para
o quinto colocado, oTomben-
se, primeiro fora da zona de
classificação para a Série A.

Semifinais da Copa do Brasil: veja os mandos
de campo definidos em sorteio na CBF

Corinthians e Flamengo decidem em casa contra Fluminense e São Paulo, respectivamente
Critério causou polêmica

nas quartas
A CBF antecipou para o sor-

teio um critério que já utiliza há
alguns anos: por questão de lo-
gística e segurança, times da
mesma cidade têm mandos in-
vertidos na competição.
A questão virou polêmica na

fase anterior da Copa do Brasil
deste ano, quando o Flamengo
reclamou de ter o mando defi-
nido automaticamente. Isso
aconteceu porque o duelo Flu-
minense foi sorteado antes. O
clube rubro-negro chegou a
acionar o STJD por se ver in-
justiçado, mas desistiu da ação.

Jogos de milhões
Além do título, a taça da

Copa do Brasil faz brilhar os
olhos pelos valores envolvidos.
Por estarem nas semifinais, os
quatro clubes já levam R$ 8
milhões cada um.Apresença na
final garantemaisR$25milhões.
Quem levantar o troféu, porém,
leva a bolada de R$ 60 milhões.

Tite diz que deve convocar Pedro para amistosos
da Seleção em setembro: �Bastante provável�

Taça da Copa do Brasil foi
exibida antes de sorteio
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Pedro tem apenas uma partida com a
camisa da Seleção Brasileira principal

Marcelo Cortes / Flamengo

Os confrontos das semifinais
São Paulo x Flamengo -

Morumbi, 24/08
Flamengo x São Paulo -

Maracanã, 14/09
Fluminense x Corinthians -

Maracanã, 24/08
Corinthians x Fluminense -

Neo Química Arena, 14/09
Vale lembrar que não foi per-

mitido que clubes rivaismandem
jogos no mesmo dia. Por isso,
os mandos foram obrigatoria-
mente invertidos de Flamengo e
Fluminense (cariocas) e Corin-
thians e São Paulo (paulistas).
Por isso, a CBF fez um sor-

teio casado, com bolas de nú-
meros 1 a 10. Se o número es-
colhido fosse par, Corinthians
e Flamengo decidiriam em
casa. Em caso de ímpar, o
mando na volta seria de Flumi-
nense e São Paulo. A bola sor-
teada foi a de número 4.
Os jogos de ida das semifi-

nais estão marcados para a pró-
xima quarta-feira. A volta será
em 14 de setembro.

A menos de 100 dias para o início da Copa
doMundo de 2022, a Seleção Brasileira vive ex-
pectativa para o torneio da Fifa. Antes do Mun-
dial do Qatar, porém, Tite terá dois amistosos
(contra Gana e Tunísia) para fazer ajustes antes
da convocação final. E a expectativa é que o

atacante Pedro, do Flamengo, esteja na lista.
Na última quinta-feira, em entrevista à �Rá-

dio Itatiaia�, o treinador da Seleção Brasileira
afirmou que o bom momento do centroavante
deve ser recompensado e destacou ainda a se-
quência do time de Dorival Júnior.
- (Pedro) Está em um grande momento. Mé-

ritos do Dorival Júnior, do ajuste da equipe do
Flamengo, na retomada do melhor futebol, e o
Pedro sendo um dos destaques. É bastante pro-
vável (convocação), mas eu não gosto de afir-
mar. Ainda tem tempo, mas a ideia é sim ter a
possibilidade de convocá-lo, isso está claro -
declarou Tite.
Além de falar sobre o momento de Pedro,

Tite analisou também as características do cen-
troavante do Flamengo. O treinador disse que
ele é diferente dos que estão hoje na Seleção e o
comparou com Fred, ídolo do Fluminense.
- Olhando as características, são diferentes

daquelas dos 9 que temos. Temos jogadores de
movimentação, de velocidade, que ataca espa-
ço, aquele que vem buscar no meio-campo e

fazer combinação... E esse jo-
gador, estilo Fred,mais de fren-
te, da última bola, da conclu-
são... esse jogador é o Pedro -
concluiu.
Pedro tem 20 gols marca-

dos na temporada e está perto
de atingir sua melhor marca na
carreira. Deste número, 12 gols
foram marcados sob o coman-
do de Dorival, que fez o Fla-
mengo crescer de produção
desde junho, após a saída de
Paulo Sousa.
Provavelmente com Pedro,

a SeleçãoBrasileira volta a cam-
po nos dias 23 e 27 de setem-
bro, contra Gana e Tunísia. Os
jogos ainda não têm local defi-
nido, mas serão realizados na
Europa. O anúncio da convo-
cação do técnico Tite aconte-
cerá no dia 9 de setembro.
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Motoqueiro morre vítima
de acidente na BR-010
Caso aconteceu na noite desta quinta-feira,
no local conhecido por Curva da Maloca

Moisés foi socorrido mas veio a óbito no hospital

Divulgação/Redes Sociais

Dema de Oliveira

Um motoqueiro, que foi identificado apenas pelo prenome
de Moisés, morreu após colidir em um animal na BR-010.
Caso aconteceu na noite de quinta-feira (18), no local co-

nhecido por Curva da Maloca, entre Governador Edison Lo-
bão e o Povoado Bananal.
Segundo testemunhas, a vítima chegou a ser socorrida e

encaminhada para um hospital de Imperatriz, mas não resistiu
aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o mo-

toqueiro trafegava pela faixa crescente e provavelmente não
observou a presença do cavalo solto na pista. Não foi informa-
do a origem da vítima.
Nesse trecho da BR-010, entre Governador Edison Lobão e

Imperatriz, passando pelo Povoado Bananal, acontecem aci-
dentes quase toda semana, notadamente com colisões em ani-
mais soltos na pista, que é uma verdadeira irresponsabilidade
dos seus proprietários.

Polícia prende suspeito de assassinar
corretor de imóveis a tiros

Suspeito, que é vigilante, foi preso nesta quinta-feira

Dino Márcio tinha 47 anos e foi morto
após discutir com vigilante

Divulgação
Dema de Oliveira

APolíciaCivil doMaranhão
(PC-MA) prendeu, nesta
quinta-feira (18), um homem
suspeito de ter assassinado o
corretor de imóveisDinoMár-
cio PinhoRosa Formiga, de 47
anos, no estacionamento de
um pet shop em São Luís. O
crime aconteceu emmaio des-
te ano.
De acordo com a Polícia

Civil, o homemque trabalhava
como vigilante no estabeleci-
mento, foi preso no bairro Jar-
dim Tropical. Ele havia saído
da casa da sogra e seguia para
a residência onde morava.
O suspeito havia sido pre-

so em maio, temporariamen-
te, mas foi solto após o prazo
de 30 dias. Entretanto, a polí-
cia apresentou um novo pedi-
do de prisão preventiva, que

foi aceito pelo Poder Judiciá-
rio em julho, após manifesta-
ção doMinistério Público.
Após ser preso, o homem

confessou o crime e acrescen-
tou mais detalhes sobre o que
aconteceu no dia do crime. O
vigilante e o corretor de imó-
veisdiscutiramapósDinoMár-
cio reclamar sobre o tipo de
ração que foi vendida para ele.
Emseguida, o vigilante efe-

tuou disparos. Dino Márcio
chegou a ser socorrido, mas
não resistiu aos ferimentos e
morreu.
O delegado Ivônio Ribeiro,

daDelegacia deHomicídios da
Área Norte da Superintendên-
cia de Homicídios e Proteção
a Pessoa (SHPP), afirmou que
o inquérito será encaminhado
para o Poder Judiciário e ao
Ministério Público, devido ao
fim das investigações.

Acusado de duplo homicídio é condenado a 56 anos de reclusão
Jefferson Santos Serpa foi condenado pelo duplo homicídio de Graça Maria de Oliveira e Talita de Oliveira

Jeferson dos Santos Serpa foi condenado a 56 anos

Divulgação
Dema de Oliveira

Jefferson Santos Serpa,
acusadododuplohomicídio de
Graça Maria de Oliveira e
Talita deOliveiraFrizeiro,mãe
e filha, foi condenado a 56
anos de reclusão nesta quin-
ta-feira (18). O julgamento foi
realizado na sede do Fórum

Desembargador Sarney Cos-
ta, em São Luís.
O réu foi condenado por

homicídio qualificado pormo-
tivo torpe, cruel e recurso que
impossibilitou a defesa de
ambas as vítimas. O crime
aconteceu em junho de 2022
e na época Jefferson Santos
trabalhava como pedreiro na

casa de Graça e Talita.
Na sentença, proferida pelo

juizFranciscodeLima, ele afir-
ma que �o crime foi premedi-
tado e que Jefferson preparou
instrumentos utilizados para
amarrar as vítimas, com tem-
po suficiente para não se arre-
pender e praticar o crime�.
Foram ouvidas três teste-

munhas arroladas pela acusa-
ção, defesa e o réu foi inter-
rogado. Em depoimento, ele
confessou a autoria e afirmou
ter sido contratado pelo ex-
marido de Graça Maria, Ge-
raldo Abade de Souza, rece-
bendo R$ 5mil pela execução
dos crimes.
SegundooMinistérioPúbli-

co do Maranhão (MP-MA),
GeraldoAbade teria contrata-
do Maycon de Souza, que
atuou como intermediário, e
contratou Jefferson para pra-
ticar os crimes.
O juiz destacou ainda que

as consequências do crime
foram graves, �considerando
que Talita tinha apenas 27
anos, e portanto, tinha uma

vida toda pela frente�.
Jefferson Santos tem ante-

cedentes criminais com um
processo julgado na 2ªVara de
Entorpecentes de São Luís.
Ele estava preso desde a épo-

ca do crime e após a senten-
ça, foi levado de volta para o
Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, em São Luís.
GraçaMaria tinha 57 anos,

era aposentada e empresária.

Já Talita de Oliveira tinha 27
anos, era engenheira civil e
filha única de Graça Maria.
As duas moravam sozinhas e
Graça deixou quatro irmãs e
um irmão.

Empresário é baleado durante tentativa de assalto em Caxias
Sebastião Carlos Brandão está internado e de acordo com o boletim médico tem estado estável

Sebastião Carlos Brandão teve
o pulmão atingido pelo tiro

Dema de Oliveira

Um empresário do ramo da agricultura e pecuária, identificado como Sebastião
Carlos Brandão, que é primo do Governador Carlos Brandão, foi alvo de uma ten-
tativa de assalto e acabou baleado dentro de um estabelecimento comercial na
Avenida Santos, em Caxias, a 620 km de Imperatriz.
Uma dupla chega em uma moto e um deles saca uma arma e vai em direção ao

empresário. Sebastião esboça uma reação e tenta fugir, mas em seguida o crimino-
so atira contra a vítima e foge.
Segundo a polícia, o caso foi registrado na última quinta-feira (18) e Sebastião

foi levado para o Hospital Geral com um ferimento no pulmão e segue internado. O
estado de saúde é estável.
A Polícia Civil agora tenta identificar os criminosos e busca saber se o caso foi uma

tentativa de assalto frustrada, ou uma tentativa de homicídio contra o empresário.
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Ladrão é preso ao cair tentando fugir da polícia
SÃOLUIS �Um homem suspeito de assalto, que não teve a sua identidade revelada, foi preso na noite

dessa quinta-feira (18) no bairro São Francisco, em São Luís, após cair do telhado de um estabelecimento
comercial ao tentar fugir da polícia. Segundo informações, o suspeito tentou roubar uma televisão de um
estabelecimento que estava fechado, mas acabou sendo flagrado pelo vigilante do local, que acionou a
polícia. Durante a perseguição policial, o homem se deslocou para o quarto andar do centro comercial e
tentou fugir pelo telhado, porém acabou caindo.Apesar do acidente, o suspeito não teve ferimento. Ele foi
encaminhado para o Plantão Central das Cajazeiras.
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