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ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICOnº 022/2022 (SRP) (EXCLUSIVOME,EPP,MEI)
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 por Item. OBJETO:
Aquisição eventual e futura de utensílios de cozinha. 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: 19 de setembro
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, poden-
do 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

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

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim
São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Inde-
pendente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Pis-
cinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Co-
memora-se todo dia 19.
Se você está com al-

gum PROBLEMA DE DIFÍ-
CIL SOLUÇÃOe precisa de
AJUDA URGENTE, peça
esta ajuda a Santo Expe-
dito que é o Santo dos
Negócios que precisam de
Pronta Solução e cuja In-
vocação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO � Meu San-

to Expedito das Causas
Justas e Urgentes, Socor-
rei-me nesta Hora de
Aflição e Desespero, in-
tercedei por mim junto
ao Nosso Senhor JESUS
CRISTO! Vós que sois
um Santo Guerreiro, Vós
que sois o Santo dos Afli-
tos, Vós que sois o San-
to dos Desesperados,
Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Prote-
gei-me, Ajudai-me, Dai-
me Força, Coragem e Se-
renidade. Atendei ao
meu pedido: �Fazer o pe-
dido�. Ajudai-me a supe-
rar estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos que
possam me prejudicar,
Protegei a Minha Famí-
lia, atendei ao meu pe-
dido com urgência. De-
volvei-me a Paz e a Tran-
qüilidade. Serei grato
pelo resto da minha vida
e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito
Obrigado, meu Santo Ex-
pedito!
Rezar um Pai Nosso,

uma Ave Maria e fazer o
Sinal da Cruz.
Em agradecimento,

mandei publicar e distri-
buí um milheiro desta
oração, para propagar os
benefícios do grande
Santo Expedito. Mande
você também publicar
imediatamente após o
pedido.

Marwelblog
PorMoreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

FELIZANIVERSÁRIO
Parabéns para o advogadoMANUELLEAL

PARREÂOFILHO, pelo seu aniversário ocor-
rido dia 20 do 8. Dr. MANUEL, que na foto
apoia os atletas do Marwel, GUSTAVO, DEI-
VLE e VITOR, é tio do craque SANDRO HI-
ROSHI, que brilhou na SeleçãoBrasileira, Fla-
mengo, São Paulo entre outros.

DESTAQUE
Parabéns para a advogada IOLANDA

MOREIRA, que na foto, no 50° BIS, ensina
as crianças no caminho que devem andar.
Além da Doutora IOLANDA, vemos o Pro-
fessor JOSÉ HILTON, na palestra para os
atletas do Marwel.

DESTAQUE
A sociedade de Imperatriz vem elogiando o

trabalho realizado pelo Sr. Comandante do 50°
BIS, MENDES MELO, Dia do Exército, Dia
da Infantaria, segurança presidencial, Dia dos
Pais, das Mães, Dia do Soldado entre tantas, e
agora Dia da Independência. Parabéns, oficial
superior. Na foto, com sua esposa, senhora
DANIELESANTOSDEOLIVEIRA, e sua lin-
da filha, SOFIAOLIVEIRADEMELO. Vale
lembrar que a senhora DANIELE tem um co-
ração de bondade para os projetos sociais.

LEIFEDERAL9.696
1 de setembro foi comemorado em todo o

Brasil, o dia do profissional de educação físi-
ca. Na foto, vemos os professores SANDOW
FEQUES, presidente do CREF21/MA, eMO-
REIRASILVA, presidente da pioneiraMarwel.
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ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2022 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: Aquisição de uma retroes-
cavadeira. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital.
Data de Abertura: 22 de setembro 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, noMural 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 recolhi-
mento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arreca-
dação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com
endereço na sede da Prefeitura Municipal 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 VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2022 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
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da
rede de iluminação pública do município de João Lisboa (MA). 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: 23 de
setembro 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, poden-
do 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
VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e

precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito
que é o Santo dos Negócios que precisam de Pronta Solução e
cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Ur-
gentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero, inter-
cedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós
que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Cora-
gem e Serenidade. Atendei ao meu pedido: �Fazer o pedido�.
Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos
que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei
ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüili-
dade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome
a todos que têm fé. Muito Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milheiro

desta oração, para propagar os benefícios do grande Santo
Expedito. Mande você também publicar imediatamente após o
pedido.

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

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.

Ela, doce, sorri. Sempre bela, diferente, inspirando, fazen-
do crer que tudo vale a pena, que os desafios são apenas
pequenas e frágeis barreiras.

Seu sorriso encanta, transforma; faz, inclusive, acreditar
no inacreditável.

O nome dela, porém, não pode ser declinado. Por enquan-
to, pensar nela... Sempre [e para sempre], pois torna o dia
mais feliz.

Mulher-musa-mulher. Parafraseando Claudinho e Buche-
cha, �eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de
mal comigo�.

Começo da manhã de sexta-feira, 2 de setembro de 2022.
Eu, mais uma vez, sem você. Inquietantemente, pensando no
que fazer.

Respostas, porém, não aparecem. Mente vaga, contudo,
não consegue apagar a nítida imagem da mulher amada/ins-
piração.

A distância insiste em nos separar. Os minutos contigo
são valiosos, sabia?(!!!)

O amor não pode ser descrito. O que sinto por você, há
anos, entretanto, é alvinitente e real. Tenho certo.

Saudades!...

Fazes-me falta, sabia?

Vem preencher o vazio que, insistentemente, toma conta
demim!

Noite chegando, o fimde semana também.Nohorizonte [...]?

O crepúsculo prenuncia.

Queria apenas dizer: �te amo, meu bem�!

Fico a divagar!

Entre vens... e vais!

Irriquieto, entretanto, ao pensar em ti [mulher], parto...

Recordações, porém, reconfortam-me ante as incertezas

Raimundo Primeiro

Saudades...

Entrega de títulos de terra para assentados da
região do P.A. Açaí chega à segunda etapa

Prefeitura de Açailândia entrega títulos de
terras para assentados da região do P.A. Açaí

Aconteceu no Assenta-
mento Sudelândia (50 BIS), a
entrega de titulação para be-
neficiários do Programa Na-
cional de Reforma Agrária
(PNRA) da região PA Açaí.
Já é a segunda etapa de en-
trega de títulos realizada em
2022, pelo INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária. O evento
foi realizado no dia 30.
A titulação vai garantir aos

Divulgação / Ascom Açailândia

beneficiários acesso às polí-
ticas públicas da agricultura
familiar, sob a coordenação
do INCRA - Instituto Nacio-
nal da Colonização e Refor-
ma Agrária. Participam do
evento assentados e assenta-
das, o secretário de Agricul-
tura e Pesca de Açailândia,
Antônio Filho; representantes
do INCRA, da Unidade de
Imperatriz e São Luís, e o
Diretor de Gestão Operacio-

nal do Órgão em Brasília,
Adriano Varela Galvão.
Na ocasião, os represen-

tantes do INCRA reafirma-
ram a importância da parce-
ria entre Prefeitura de Açai-
lândia e o INCRA, que tra-
balham juntos em projetos
que buscam valorizar as fa-
mílias assentadas, como o
Fomento Mulher e o Titula
Brasil - uma parceria entre
a Prefeitura e o Governo

Federal para dar agilidade à
regularização fundiária em
Projeto de Assentamento.

Fomento Mulher
Promove a implantação de

projetos produtivos, promover
a segurança alimentar e nu-
tricional, estimular a geração
de renda, bem como valorizar
o trabalho da mulher na uni-
dade de produção familiar,
gerando renda.

Titula Brasil
O Secretário Municipal de

Agricultura e Pesca,Antônio
Filho, expressou que esse
momento tão esperado pelas
famílias dessa região traz dig-
nidade e mais oportunidades
àmulher e ao homemdo cam-
po, a parceria entre a Prefei-
tura e o Governo Federal foi
fundamental para dar agilida-
de à regularização fundiária
em Projeto de Assentamen-
to. �Muitas das famílias de
produtores vivem nessas pro-
priedades há décadas, mas
sem um documento que com-
provasse a posse da terra. A
emissão de títulos garante se-
gurança aos agricultores que
terão acesso a créditos, po-
dem fazer novos projetos, au-
mentar a produção e valori-
zar suas terras�. (ASCOM
Açailândia)
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