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clarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Per-
manente de Licitação, no horário de expediente ou pelo e-mail pm-
cdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. Base Legal Lei nº 
8.666/93 e seus Articulados. Centro do Guilherme - MA,30de janeiro 
de 2022. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO
DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022–
CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022. A PRESI-
DENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARA-
NHÃO/MA, realizará, às 08:30hs do dia 17 de fevereiro de 2022, 
na sede da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/
MA, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro – CEP n° 
65.299-000, licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime 
de Empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA 
ESCOLA CÂNDIDO PEREIRA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM APOIO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, na forma 
da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hs, segunda à 
sexta feira, para consulta gratuitamente disponibilizada no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Morros (https://www.centronovo.ma.gov.
br/transparência), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/
sacop), ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de 
Licitação (cpl.centronovoma@gmail.com), para consulta gratuita-
mente ou adquirido mediante entrega de duas resmas de papel A4. 
Informações adicionais no email oficial da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Em cumprimento as medidas de prevenção a con-
taminação pelo COVD-19, e seguindo orientações expressas, confor-
me Ofício Circular nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao 
Procedimento Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e, Deci-
são Normativa TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedado 
à presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes 
de compras, membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. 
Será solicitado no momento da sessão a Carteira de vacinação, a não 
apresentação impedirá a permanência do representante da empresa li-
citante na sala da CPL para participar do certame. Informamos ainda, 
que será realizado testagem para CORONAVIRUS (COVID-19), no 
momento antes da realização do certame. Centro Novo do Maranhão/
MA, 28 de janeiro de 2022. MÁRCIA ANDREA MARQUES DE 
ARAÚJO - PRESIDENTE DA CPL/PMCNM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por 
meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos das frotas das Sec. municipais, por meio de registro de pre-
ços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras publicas.
com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível nas paginas web: https://www.portalde 
compraspublicas.com.br,http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/ acessoInformacao/licitacao/tce, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/ mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Por-

tal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para Contratação de em-
presa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos 
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. M. do município, 
por meio de registro de preços, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Prego-
eira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br  
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Ad-
ministração, Planejamento e Finanças, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico 009/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de 
bombas submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender 
as demandas da Sec. M. de administração, planejamento e finanças do 
município, por meio de registro de preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 
horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Pre-
goeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina web endereço https://www.portalde compras publicas.com.br; 
endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br /acessoInfor-
macao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/mural site/
mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Com-
pras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Coelho 
Neto - MA, 28 de janeiro de 2022. Domingos Dias da Silva – Secre-
tário-Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde 
torna público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2022, 
do tipo menor preço, para Contratação de empresa para prestação de 
serviço de locação de veículos do tipo micro-ônibus/van para atender 
as demandas da Sec. M. de saúde do município, por meio de registro 
de preços, no dia 23/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br , sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível na pagina https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, endereço: http: //www . transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https:// www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do 
Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022. Josely 
Maria Silva-Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
005/2022 – CPL/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
005/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de gê-
neros alimentícios para composição da merenda escolar do ano letivo 
de 2022. DATA DA ABERTURA: 16/02/2022 às 09h00min, horário 
de Brasília/DF. Local de Realização: Portal PMC – www.comprasco-
linasma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.
colinas.ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br e Mural de 
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br. Colinas (MA), 28 
de janeiro de 2022. Jeronimo Cardoso Rosa Neto-Pregoeiro.
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Cidade
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 
CNPJ/ME nº 03.995.515/0013-09

NIRE 21300009809

INSTRUÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 
2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIM-
PLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉ-
RIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, 
COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, 
PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS 
RESTRITOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 
Nº 476/09, DA MATEUS SUPERMERCADOS S.A., 
A SER REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCA-
ÇÃO EM 18DE FEVEREIRODE 2022, OU AINDA 
EM EVENTUAL SEGUNDA CONVOCAÇÃO E/OU 
EVENTUAIS REABERTURASNome/Denominação 
do Debenturista:

CPF/CNPJ do Debenturista:

E-mail do Debenturista:

Telefones para Contato:

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
Para que esta Instrução de Voto a Distância seja considerada válida e os votos aqui proferi-
dos sejam contabilizados na AGD:
(i) todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do 
Debenturista e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de endereço eletrônico e 
telefone para eventuais contatos deverão ser preenchidos;
(ii) o voto deverá ser assinalado apenas em um dos campos (aprovação, rejeição ou abs-
tenção);
(iii) ao final, o Debenturista ou seu(s) representante(s) legal(is), deverá(ão) assinar estaIns-
trução de Voto a Distância; e
ORIENTAÇÕES DE ENVIO DA INSTRUÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
O Debenturista que optar por exercer o seu direito de votopor meio do preenchimento e envio 
de instrução de voto a distância deverá enviar osdocumentos indicados abaixo, conforme 
orientações a seguir, aos cuidados da Companhia, para os e-mailsjose.morgado@grupoma-
teus.com.br e quezia.carmo@grupomateus.com.br], e ao Agente Fiduciário, para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br:
(i) Instrução de Voto a Distância devidamente preenchida, rubricada e assinada com certifi-
cação digital ou com reconhecimento de firma; e
(ii) Cópia dos seguintes documentos, conforme aplicável:
(a) quando pessoa física:documento de identidade válido com foto (Carteira de Identida-
de Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de 
identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);
(b) quando pessoa jurídica:(I) último estatuto social ou contrato social consolidado, devida-
mente registrado na junta comercial competente; (II) documentos societários que compro-
vem a representação legal do Debenturista, incluindo ata de eleição da diretoria e ata de 
eleição do conselho de administração, se instalado; e (III) documento de identidade válido 
com foto do representante legal;
(c) quando fundo de investimento:(I) último regulamento consolidado do fundo; (II) estatuto 
ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de 
voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e 
(III) documento de identidade válido com foto do representante legal;
DELIBERAÇÕES
Manifestação de voto:
(i)  a não declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da cláusula 
5.5.1 item “ii” da Escritura de Emissão, tendo em vista o não cumprimento, pelo Emissor, da 
obrigação prevista na cláusula 6.1, item “(i)”, alínea “a” da Escritura de Emissão, em razão 
da impossibilidade de envio das Demonstrações Financeiras e da memória de cálculo do 
Emissor, relativos ao 4º trimestre de 2020 e 1º, 2º e 3º trimestres de 2021, em razão da 
reorganização societária realizada entre as sociedades pertencentes ao grupo econômico 
do Emissor, que que passou a ser composto por5 (cinco) empresas: Mateus Supermercados 
S.A, Armazém Mateus S.A, Indústria de Pães e Massas LTDA, Posterus Supermercados 
LTDA e Rio Balsas Participações e Empreendimentos LTDA, endo todas as empresas per-
tencentes ao Grupo Mateus S.A., permanecendo o controle por ILSON MATEUS RODRI-
GUES] (“Reorganização Societária”);
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(ii) a aprovação da alteração do conceito de“Grupo Mateus”,constante do item “(xv)” da cláu-
sula 5.4.1 da Escritura de Emissão,em razão da Reorganização Societária realizada entre 
as sociedades pertencentes ao grupo econômico do Emissor, de maneira que a referida 
cláusula passará a viger da seguinte forma:
“Para fins desta Escritura, o conceito de “Grupo Mateus” inclui as seguintes sociedades: (i) 
Armazém Mateus S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 23.439.441/0013-23; (ii) Mateus Super-
mercados S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.995.515/0013-09; (iii) Rio Balsas Participações 
e Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.925.343/0001-79; (iv) Indústria de 
Pães e Massas Mateus Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.898.073/0001-54; e (v) Posterus-
Supermercados Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 27.352.414/0001-50;”
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(iii) a inclusão de obrigação de envio anual das demonstrações financeiras auditadas e 
consolidadas da Grupo Mateus S.A, atual denominação da fiadora Exitus Holding S.A,em 
substituição ao Emissor, e a consequente alteração da cláusula 6.1, item “(i)” alínea “(a)” da 
Escritura de Emissão, a qual passará a viger da seguinte forma:
“6.1 (i) [...] (a) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício 
social, (1) cópia das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Mateus S.A, relativas 
ao exercício social encerrado, acompanhadas de parecer dos auditores independentes; (2) 
relatório de apuração dos Índices Financeiros, elaborado pela Emissora, contendo memória 
de cálculo detalhada para acompanhamento dos Índices Financeiros para o respectivo exer-
cício, compreendendo todas as rubricas necessárias para a obtenção destes, sob pena de 
impossibilidade de acompanhamento pelo Agente Fiduciário, podendo este solicitar à Emis-
sora e/ou aos seus auditores independentes todos os eventuais esclarecimentos adicionais 
que se façam necessários; e (3) declaração assinada por representante legal da Emissora 
com poderes para tanto atestando: (x) que permanecem válidas as disposições contidas na 
Escritura de Emissão; (y) não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipa-
do e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas 
e o Agente Fiduciário; e (z) que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto 
social;”
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(iv) a aprovação da alteração do conceito de “Dívida Líquida” e“EBITDA”constante da cláu-
sula 5.4.1.2 da Escritura de Emissão de maneira que a referida cláusula passará a viger da 
seguinte forma:
5.4.1.2 Para efeitos de cálculo do Índice Financeiro, define-se: [...] 
Dívida Líquida
É a soma dos saldos dos empréstimos, financiamentos e outras dívidas financeiras onero-
sas, incluindo, sem limitação, as debêntures, o saldo líquido das operações ativas e passivas 
com derivativos em que a Emissora seja parte, classificadas no passivo circulante e exigível 
de longo prazo do Grupo Mateus, bem como avais, fianças e demais garantias prestadas 
em benefício de empresas não consolidadas nas demonstrações financeiras auditadas da 
Emissora, e do Grupo Mateus S.A menos as disponibilidades e aplicações financeiras de 
curto prazo, excluindo-se os efeitos do IFRS 16. 
EBITDA
Significa o lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, adicio-
nando-se (i) despesas não operacionais; (ii) despesas financeiras; e (iii) despesas com amor-
tizações e depreciações (apresentadas no fluxo de caixa método indireto); e excluindo-se (i) 
receitas não operacionais; e (ii) receitas financeiras; apurado com base nos últimos 12 (doze) 
meses contados da data-base de cálculo do índice, excluindo-se os efeitos do IFRS 16”
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
(v) a autorização ao Emissor em conjunto com o Agente Fiduciário, para praticar todos os 
atos e celebrar todos os instrumentos necessários para efetivar as deliberações aqui con-
substanciadas, incluindo o aditamento à Escritura de Emissão, às exclusivas expensas do 
Emissor e/ou dos Fiadores.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Local:

Data:

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de 
Administração, Planejamento e Finanças, torna público para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomés-
ticos e Equipamentos Permanentes, para atender as necessi-
dades das Sec. M. do município, por meio de registro de preços, 
no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br , sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. 
O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina en-
dereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br  http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/
tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Es-
clarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.
Domingos Dias da Silva – Secretário

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de 
Administração, Planejamento e Finanças, torna público para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos das frotas das Sec. municipais, por meio de registro 
de preços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://www.por-
taldecompras publicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira 
desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
nas paginas web: https://www.portalde compraspublicas.com.
br,  http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInfor-
macao/licitacao/tce, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/ 
mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.

Domingos Dias da Silva – Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME.
RUA DO COMERCIO S/N – CENTRO

CNPJ N° 01.612.328/0001-21
TOMADA DE PREÇONº001/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Centro do Guilherme - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alter-
ações, comunica que no dia 18.02.2022 às 09:30 horas, fará licitação para a Con-
tratação De Empresa Para a CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MIS-
TA9 (Convênio n° 902531/2020 Siconv n° 012293/2020), na modalidade Tomada 
de Preço, na forma execução indireta sob regime empreitada pôr do tipo MENOR 
PREÇO POR GLOBALOs interessados deverão procurar à sede da Prefeitura 
Municipal, na Rua do Comercio, s/n°, centro –Centro do Guilherme - Ma. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central 
de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser con-
sultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido 
de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo 
portal da transparência do município: . Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mail, no endereço Presencial: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-
2108. Centro do Guilherme - MA, 31de janeiro de 2022. Carlos Antonio Gomes 
da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ -MA 
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022 - CPL/PMG. A Pre-
feitura Municipal de Grajaú – MA, através do Pregoeiro, torna público aos interes-
sados que a sessão pública se realizará no dia 16 de fevereiro de 2022 às 14:00, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Rua Patrocínio Jorge, nº 
05, Bairro Centro, nesta Cidade,na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor 
Preço por Item, cujo objeto é aEventual Contratação de empresa para forneci-
mento de marmitas, lanches e kits cofee break, destinadas às necessidades 
das Secretarias  da Prefeitura Municipal de Grajau -MA.  na forma da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente”, sendo também 
consultado no portal de transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no 
mural de licitações doSacop-Mahttps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mu-
ral.zulmaiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação 
poderão ser feitos através do  e-mail cpl-grajau@hotmail.com e pelo telefone 
(99) 98201-9175. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do 
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o 
Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no 
endereço acima. Grajaú (MA), 01 de fevereiro de 2022. Thomas Edson de Araújo 
e Silva Júnior Pregoeiro Oficial

LUCIENE VIEIRA

Um projeto social, que ensina 
artes a jovens da Área Itaqui-
Bacanga, foi lançado nessa 
terça-feira (1º), pelo Grupo 
Grita, com apoio do Instituto 
Cultural Vale. Ao todo, 
divididas em duas turmas, com 
aulas realizadas três vezes na 
semana, 65 pessoas, entre 12 e 
18 anos, vão ser contempladas. 
O nome do projeto é “Grupo 
Grita: Uma escola de arte”. 
A oficina interdisciplinar de 
teatro, canto e dança terá 
duração de cinco meses. 
Os conteúdos deverão 
abordar questões sociais que 
fazem parte do cotidiano da 
comunidade, fazendo relação 
entre o lúdico e o real, visando 
a promoção da cidadania. 
Serão realizadas também 
palestras com convidados, para 
discutir/debater temas sociais 
e relacionados ao mercado de 
trabalho.
O coordenador do projeto 
Wharles Lemos, que é 
universitário de Teatro, 
informou que o projeto surgiu 
em 2021, devido à pandemia 

de Covid-19. “Estávamos 
querendo movimentar o Grupo 
Grita, tínhamos a necessidade 
de fazer algo, e aí surgiu a 
ideia da oficina, voltada para 
a comunidade do Anjo da 
Guarda e bairros adjacentes 
da área Itaqui-Bacanga, 
principalmente em função do 
cenário imposto pela pandemia 

da Covid-19. O projeto busca 
propor formação e reflexões 
sociais, através das artes”, 
informou Wharles. 
O coordenador disse que 
serão 65 jovens capacitados, 
e as etapas da capacitação 
ocorrerão nos espaços do 
Teatro Itapicuraíba, que 
estava desativado em função 

do período pandêmico. “A 
oficina terá duração de cinco 
meses. Esse é um processo 
de iniciação para serem 
atores, eles receberão a base”, 
concluiu Wharles. As aulas 
serão todas as terças, quartas 
e quintas-feiras, nos turnos 
matutino e vespertino.

Grupo Grita lança projeto que oferece 
aulas de arte para 65 jovens da Área 
Itaqui-Bacanga
O conteúdo vai abordar questões que fazem parte do cotidiano da comunidade do Anjo da Guarda

Projeto lançado pelo Grupo Grita vai beneficiar 65 jovens, entre 12 e 18 anos
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No último domingo (30), o município de São Vicente de Férrer amanheceu 
mais triste. Na madrugada daquele dia, partiu para a eternidade um de seus 
ilustres moradores, Rosalino Mendes Diniz, popularmente conhecido como 
“Rosa Gusmão”, aos 102 anos.
Morador do povoado Florença, em São Vicente de Férrer, Rosa Gusmão 
foi sepultado na segunda-feira (31), no Cemitério Municipal. O cortejo 
com o caixão foi acompanhado por uma verdadeira multidão, formada por 
pessoas que o admiravam e lhe tinham muito respeito, entre familiares e 
amigos.
A família aproveita para agradecer às pessoas que foram prestar 
homenagens e se despedir de Rosalino Mendes Diniz, o “Rosa Gusmão”, 
que é pai do nosso amigo e ex-funcionário do Jornal Pequeno, Reinaldo 
Diniz, a quem toda a equipe deste matutino rende sua solidariedade.

Morre Rosa Gusmão, aos 102 anos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, para
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos das frotas das
Sec. municipais, por meio de registro de preços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras
publicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos
encontram-se disponível nas paginas web: https://www.portalde compraspublicas.com.br,
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce,
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/ mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. M. do município, por meio de registro
de preços, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://www
.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/ sacop/muralsite /mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 009/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de
bombas submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender as demandas da
Sec. M. de administração, planejamento e finanças do município, por meio de registro de
preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina web
endereço https://www.portalde compras publicas.com.br;
endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br
/acessoInformacao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/mural
site/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do
e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com .

Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.
DOMINGOS DIAS DA SILVA - SECRETÁRIO

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos do tipo micro-
ônibus/van para atender as demandas da Sec. M. de saúde do município, por meio de
registro de preços, no dia 23/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível
na pagina https://www.portaldecompraspublicas.com.br, endereço: http: //www .
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop /muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do
Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022.
JOSELY MARIA SILVA

Almeida - Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022- CPL/DP

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de urnas funerárias, com e sem serviços funerários
acessórios, visando atender as demandas das famílias carentes do Município de Dom
Pedro/MA. DATA DA SESSÃO: 17/02/2022. HORÁRIO: 09:30 horas. A licitação se realizará
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Praça Teixeira de Freitas, nº 72,
Centro. O Edital está à disposição dos interessados no Mural de Licitações no site do
TCE/MA http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul, no Portal do Município
www.dompedro.ma.gov.br ou na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª
a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e
fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação.

Dom Pedro-MA, 1º de Fevereiro de 2022
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.159/2021.
ESPÉCIE: Pregão Eletrônico n° 015/2021-SRP. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito-
MA por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CUSTOMIZAR
COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 07.975.278/0001-23.
OBJETO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PICK UP'S, 01 (UMA) MOTOCICLETA
PARA USO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS, 01 (UMA)
AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, PARA USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FNS/MS CONFORME PROPOSTA
DE AQUISIÇÃO Nº 11245.566000/1210-01. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei nº
8.666/93.REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 02.06.159/2021-PME. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. VALOR: R$ 247.000,00
(Duzentos e quarenta e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 10 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0210.1057 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA,
NATUREZA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. SIGNATÁRIOS: Pela
Prefeitura, o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde e pela
empresa o Sr. JEFFERSON FERRAZ DE SOUZA. Assinatura do contrato 19 de Janeiro de
2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
AVISO DE ADJUDIÇACÃO Nº 118/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - CPL

Processo Nº 0118/2021 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (2) PONTES DE
CONCRETO PRE MOLDADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. PRAZO DE
EXECUÇÃO: 12 (dose) meses, contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço, a ser
emitida pela SECRETARIA DE OBRAS. VALOR: R$ 294.746,34 (duzentos e noventa e quatro
mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). AMPARO LEGAL: Lei n°.
8.666/1993 FONTE DE RECURSOS: CODIGO DE FICHA: 267; ORGÃO: 02 PREFEITURA
MUNICIPAL; UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; DOTAÇÃO:
15.451.0023.1032.0000; DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO: CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE
ESTRADA VICINAIS, PONTES E BUEIROS; ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00; FONTE DE
RECURSO: OBRAS E INSLAÇÕES. Tendo em vista a habilitação e classificação da Tomada de
Preço Nº 015/2021 - CPL, ADJUDICA o objeto acima especificado às Empresas SFS
CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.743.703/0001-14.

Formosa da Serra Negra (MA), 2 de janeiro de 2022
RICARDO PONTES SALES

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0118/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (2) PONTES DE CONCRETO PRE
MOLDADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. Em face dos elementos
constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade
dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, através do Pregoeiro, Sr.
Ricardo Pontes Sales, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da
Portaria n° 010/2021, que SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.743.703/0001-14, se tornou vencedora do certame com o preço proposta de
R$ 294.746,34 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta
e quatro centavos), e por ter, dentro do critério de julgamento estabelecido no
Instrumento Convocatório, apresentado a oferta mais vantajosa para a administração,
HOMOLOGO, o presente procedimento, com fulcro no Art. 43, Inciso VI, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

Formosa da Serra Negra/MA, 2 de janeiro de 2022
SILVINO SANTOS COSTA

Secretário Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, torna
público aos interessados que no dia 16 de fevereiro de 2022 às 09h00, realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto a Aquisição
de 01 (hum) ambulância tipo A - remoção simples e eletiva, tipo pick-up 4x4 para suprir as
necessidades do Município de Guimarães - MA. O Edital encontra-se a disposição dos
interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão
de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita
no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download
gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou
www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail:
guimaraes.ma.cpl@gmail.com.

Guimarães/MA, 31 de janeiro de 2022
OLAVO ANTÔNIO CARDOSO GUIMARÃES. CPF: 027.384.083-54

Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público aos interessados que no dia 16 de fevereiro de 2022 às
14:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item,
tendo por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de Pneus e Correlatos
para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos do município de
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser
consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr.
Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das
08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no site nas seguintes
páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações
complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas
constantes no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Fone: (98)
98414-3789.

Guimarães/MA, 31 janeiro de 2022
MISCILENE CARVALHO VERAS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022. PARTES: Município de Humberto de
Campos/MA, Através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, inscrita no CNPJ
nº 30.589.431/0001-04 (CONTRATANTE) e PRP GASPAR E CIA LTDA (CONTRATADA),
inscrita no CNPJ nº 07.256.080/0001-90. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de
empresa especializada aquisição de Pneus e Correlatos (pneu novo, de 1ª linha, linha
de produção; não reciclado, recapado ou remold) para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de Humberto de Campos, oriundo da Adesão N°
002/2022 à Ata de Registro de Preços N° 0107.100/2021, oriundo do Pregão
Eletrônico N° 004/2021, Processo licitatório nº 0802.500/2021 do Município de
Guimarães/MA. DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: O prazo
para vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2022 em
conformidade com a Lei 8.666/93. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.343,00
(cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e três reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 05 - Secretaria de Educação
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 1004
- PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR Natureza da despesa 33.90.30 - Material de
Consumo Subelemento da despesa 33.90.30.39 - Material para Manutenção de
Veículos. Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 11 - FUNDEB
Função 12 - Educação Subfunção 261 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 2913
- Manu. e Funcionamento da Educação Básica 30% Natureza da despesa 33.90.30 -

Material de Consumo Subelemento da despesa 33.90.30. 39 - Material para
Manutenção de Veículos. ASSINATURAS: Pela Contratante: Josué Silva Sousa,
Secretário Municipal de Educação. Pela Contratada: Wandecleyton Pereira Gaspar,
CPF nº 803.940.353-72, Representante legal. Humberto de Campos - MA, 02 de
fevereiro de 2022.
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