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O secretário Clayton Noleto, juntamente com o secretário adjunto de Obras Rodoviárias,
Adenilson Pontes, viram de perto como está o cronograma de construção da ponte

Ponte entre Central e
Bequimão em fase final

A
s obras na pon te Cen tral Be- 
qui mão, mais um in ves ti- 
men to do Go ver no do Ma ra- 
nhão, atra vés da Se cre ta ria de 

Es ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra), es- 
tão em ple no an da men to. Com mais 
de 80% dos ser vi ços em exe cu ção, os 
tra ba lhos se guem com a mon ta gem 
dos blo cos e apli ca ção de con cre to ar- 
ma do (fer ra gens e mas sa de con cre to) 
no ta bu lei ro da pon te.

Nes ta se gun da-fei ra (18), o se cre tá- 
rio Clayton No le to, jun ta men te com o 
se cre tá rio ad jun to de Obras Ro do viá- 
ri as, Ade nil son Pon tes, e a equi pe de 
en ge nha ria da Sin fra, es ti ve ram na 
obra pa ra ver de per to co mo es tá o 
cro no gra ma de cons tru ção da pon te.

No can tei ro de obras, 

co mo na pró pria pon te, 

a mo vi men ta ção de 

ope rá ri os é in ten sa com 

a mon ta gem e a 

co lo ca ção de con cre to e 

fer ra gens.

Pa ra o se cre tá rio, a cons tru ção da 
pon te é um de sen vol vi men to pa ra to- 
da re gião da Flo res ta dos Gua rás. “A 
pon te Cen tral Be qui mão vai di mi nuir

Tra ba lho da en ge nha ria

PONTE DIMINUIRÁ DISTÂNCIA ENTRE SÃO LUÍS E MAIS DE 10 MUNICÍPIOS AQUI DA REGIÃO

a dis tân cia en tre São Luís e mais de 10 
mu ni cí pi os aqui da re gião, re du zin do 
em até 3 ho ras, cal cu lan do ida e vol ta. 
Is so sig ni fi ca mais de sen vol vi men to 
econô mi co com in cen ti vo ao tu ris mo. 
Sig ni fi ca que o po lo pes quei ro te rá 
aces so ao mer ca do con su mi dor, 
opor tu ni da de e jus ti ça so ci al. Uma 
es pe ra de 60 anos que es tá sen do en- 
cer ra da por meio de um tra ba lho sé- 
rio, fir me e de ter mi na do da ad mi nis- 
tra ção Flá vio Di no”, afir mou Clayton.

A obra tem avan ça do na exe cu ção 
da mon ta gem dos blo cos com a apli- 
ca ção do con cre to em to da sua ex ten- 
são.

Na pró xi ma se ma na, os 

tra ba lha do res já 

po de rão tran si tar so bre 

to da a es tru tu ra da 

pon te de Cen tral até 

Be qui mão.

As equi pes de en ge nha ria es tão 
em pe nha das ao má xi mo pa ra con se- 
guir en tre gar a obra. Os tra ba lhos es-
tão acon te cen do to dos os di as da se-
ma na e tam bém aos fi nais de se ma na, 
co mo for ma de dri blar o pe río do de 
chu va que vai che gar na re gião.

Além des tes tra ba lhos, as equi pes 
da Sin fra tam bém têm atu a do no me- 
lho ra men to das vi as de aces so em 
am bas as ci da des, re a li zan do ser vi ços 
de dre na gem, ter ra pla na gem e, pos te- 
ri or men te, a apli ca ção da pa vi men ta- 
ção.

Rosário recebe Caravana
Escola Digna nesta terça

CARAVANA VAI REUNIR EDUCADORES DE 11 MUNICÍPIOS 

A Ca ra va na Es co la Dig na 2.0, que es tá per cor ren do o
Ma ra nhão, che ga, nes ta ter ça-fei ra (19), a Ro sá rio, reu- 
nin do edu ca do res de 11 mu ni cí pi os que com põem a re- 
gi o nal, com o ob je ti vo de dis cu tir so bre o fu tu ro do Pro- 
gra ma Es co la Dig na e a des ti na ção dos pre ca tó ri os do
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do En si no
Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (Fun def).

Em Ro sá rio, o even to se rá re a li za do às 9h, no au di tó- 
rio do Ho tel Tia Ma ria, lo ca li za do na Rua Ur ba nos San- 
tos, 2944. Nes sa edi ção, par ti ci pam di ri gen tes mu ni ci- 
pais de edu ca ção e edu ca do res de Axi xá, Ba ca bei ra, Bar- 
rei ri nhas, Ca cho ei ra Gran de, Hum ber to de Cam pos,
Ica tu, Mor ros, Pre si den te Jus ce li no, Pri mei ra Cruz, Ro- 
sá rio, San ta Ri ta e San to Ama ro do Ma ra nhão.

A Ca ra va na Es co la Dig na pau ta a dis cus são so bre a
con so li da ção da Po lí ti ca Edu ca ci o nal ma ra nhen se,
além dos pre ca tó ri os do Fun def, que vi go rou até 2006, e
foi subs ti tuí do pe lo Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol- 
vi men to da Edu ca ção Bá si ca e de Va lo ri za ção dos Pro fis- 
si o nais da Edu ca ção (Fun deb).

Os pre ca tó ri os são va lo res de vi dos pe la União aos es- 
ta dos e mu ni cí pi os em ra zão de re ten ções ile gais no
Fun def ocor ri das en tre 1998 e 2006.

 A dí vi da já foi re co nhe ci da em 2017 pe lo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) e im pli ca rá no pa ga men to des ses
re cur sos por par te da União e sua des ti na ção de ve rá ser
ex clu si va men te vin cu la da a in ves ti men tos em edu ca- 
ção.

São Luís, terça-feira, 19 de outubro de 2021
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Requisitos

Maiores de 18 anos

Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio completo

Possuir homologação

Local de trabalho

São Luís

Vagas PCD 

• Auxiliar de Serviços Gerais
• Auxiliar Administrativo
• Auxiliar de Farmácia
• Copeiro(a)
• Camareiro(a)
• Maqueiro(a)
• Porteiro(a)
• Recepcionista
• Técnico(a) de Enfermagem

Ultra Som Serviços Médicos LTDA
CNPJ 12.361.267/0001-93

Contrata Pessoas com Deficiência.

Interessados devem enviar currículo com 
título da vaga no assunto do e-mail para
recrutamentopcd@hapvida.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Antônio José da Guia, s/n, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº030/2021 - REPUBLICAÇÃO

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário 
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº 006/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) 
do dia 04 de Novembro de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 
na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preços por item, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de material gráfico e personali-
zados, de interesse das diversas Secretarias e Fundos do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições 
previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº10.520/2002, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto 
Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações perti-
nentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª 
feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente 
por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.
ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 18 de Outubro de 2021. 
LUÍS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº 006/2021.

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2021 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapu-
rus - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 
7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 03 de novembro 
de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2021, para registro de preços, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal, de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anapurus/MA, do Município de Anapurus/
MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos 
do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – 
Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 
no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. 
Anapurus/MA, 15 de Outubro de 2021.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapu-
rus - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 
7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 04 de novembro 
de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021, para registro de preços, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento Ambulância tipo A – Simples Remoção Tipo pick-up 4 x 4 
conforme descrição no termo de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Anapurus/MA, do Município de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão 
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá 
pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira 
à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode 
ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 15 de Outubro de 2021.AL-
MIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Graça Aranha - MA

AVISO DE ANULAÇÃO

A prefeitura municipal de Graça Aranha atraves do seu Prefeito Municipal comunica 
a  ANULAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021. Processo Administrativo nº 
02.1609.0001/2021 -que visa a Contratação de empresa para execução de serviços de 
engenharia de Pavimentação asfáltica. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala de 
reunião da CPL, no prédio da Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, 
Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 pelo endereço 
eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com ou pelo telefone (99) 3575-1117. Graça Aranha, 13 
de outubro de 2021.UBIRAJARA RAYOL SOARES- Prefeito.

Graça Aranha/MA, 13 de outubro de 2021..
UBIRAJARA RAYOL SOARES

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 014/2021. Objeto: Registrar 
preços para futura e eventuais aquisições de combustíveis, para atender a demanda da frota 
de veículos de Lago do Junco - MA. Tipo: Menor Preço. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93. Data abertura das propostas: 04 de novembro de 2021 às 09h:00min. Conforme 
definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. Local: sala da Comissão Permanente de Licitação 
na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro, Lago do Junco/MA. Aquisição do Edital 
através do site: www.compraslagodojunco.com.br e/ou através https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul. Maiores esclarecimentos no e-mail: lagodojunco21@hotmail.com. 
Lago do Junco (MA), 15 de outubro de 2021. Maria da Gloria Oliveira Pereira da Silva – 
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 021/2021 PMODC O município de 
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, 
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados 
que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela 
lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas per-
tinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
por item, Pregão Eletrônico SRP nº 021/2021, tendo como objeto a prestação de serviço de Realização 
do Aniversário do Município de Olho D’água das Cunhas MA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 
03/11/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água 
das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadas-
cunhas.ma.gov.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.
com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das Cunhas /MA, 15 de 
outubro de 2021. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

TEM QUE FICAR 2X2

PEDIDO DE REQUERIMENTO DE CORTE/PODA DE ÁRVORES

Vale S/A, inscrita sob o CNPJ 33.592.510/0434-73, torna público que requereu a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente - SEMMAM a autorização para a atividade de limpeza, corte e poda de árvores, na 

área da Usina de Pelotização, localizada na Avenida Portugueses, s/nº - Praia do Boqueirão, Bairro: 

Itaqui, CEP: 65085-582 - São Luís, MA.

SETCEMA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CAR-

GAS E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO. EDITAL RESUMIDO 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO. 
O presidente da DIRETORIA do SETCEMA, no uso de suas atribuições 
estatutárias, tendo em vista o disposto no Art. 11, do Estatuto Social, 
COVOCA todos os associados com direito a voto para a Assembleia Geral 
Ordinária Eleitoral, para eleição e posse dos membros dos órgãos da 
administração da entidade e torna público o cronograma do processo 
eleitoral. I. DIA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO: 16/11/2021, no horário de 
09 às 12 horas.  II. PRAZO PARA REGISTRO DE CHAPA: até às 17hs (de-
zessete horas), do dia 26/10/2021, na Secretaria da entidade, que fun-
cionará no horário de 8 às 12h e de 14 às 17h. Havendo somente uma 
chapa registrada para as eleições, poderá a assembleia em última convo-
cação ser realizada 2 (duas) horas após a primeira. III. PRAZO PARA IM-
PUGNAÇÃO DE NOME: até o dia 01/11/2021, com decisão da Comissão 
Eleitoral até o dia 04/11/2021. IV. COMPOSIÇÃO DA CHAPA: Diretoria: 
Diretor-Presidente; Diretor Vice-Presidente; Diretor 1º Secretário; Di-
retor 2º Secretário; Diretor 1º Financeiro; e Diretor 2º Financeiro, com 
2 (dois) suplentes. Conselho Fiscal: 3 (três) membros, com 2 (dois) su-
plentes. Conselho de Representantes junto à Federação: 2 (dois) mem-
bros (delegado titular e delegado suplente), podendo se candidatar os 
que preencham os requisitos estatutários. V. COMISSÃO ELEITORAL: 
Anna Paula Frazão da Cruz (Presidente), Eduardo Antônio Guimarães 
de Castro e Paloma Kelyne Castro Farias (Membros). VI. LOCAL DA VO-
TAÇÃO: Sede do SETCEMA: Estrada de Ribamar, km 02, nº 1785, Sala 
01, Planalto Anil, CEP 65.060-540, São Luís/MA. VII. São Luís/MA, 19 de 
outubro de 2021. – Antônio Marcos Oliveira - Diretor-Presidente.  

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE SÃO LUIS - SIRCOMSL
Av. dos Holandeses, Qd.11 A, Lote 14 – Edifício Century Multiempresarial, sala 502 – Ponta do Farol - Cep: 

65.071-380 - São Luís/Ma - CNPJ. 02.991.430/0001-48 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam pelo presente Edital, convocados todos os associados do SINDICATO DOS REPRESENTANTES 
COMERCIAIS DE SÃO LUÍS - SIRCOMSL, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede 
da Entidade, na Av.dos Holandeses, Qd.11 A, Lote 14 – Edifício Century Multiempresarial, sala 502 – Ponta 
do Farol, no dia 19 de outubro de 2021, às 10:00 (dez) horas, para deliberar sobre as seguintes pauta:

a) Alteração do Estatuto do Sindicato dos Representantes Comerciais de São Luís – SIRCOMSL, 
com o objetivo da adesão ao modelo padrão, que unifica os Estatutos das Entidades integrantes 
do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
– Sicomércio, conforme dispõe a Resolução da CNC/SICOMÈRCIO Nº 034/2019.

b) Prorrogação de mandatos dos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados 
Representantes junto a FECOMERCIO/MA, empossados em 17 de outubro de 2017, para 28 
de dezembro de 2021.

.São Luís (MA), 16 de outubro de 2021.

ANTONIO LUIZ MONTEIRO MALTA FILHO
Presidente

PRORROGADO PERÍODO DAS PRÉ-INSCRIÇÕES 
DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO 
NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Foi publicado no dia 14 de outubro de 2021, no site da Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas e no Diário Oficial da União (DOU), o Edital nº182/2021-PROGEP,
que prorroga o período das pré-inscrições do concurso público para ingresso
na carreira do magistério superior, objeto do Edital Nº151/2021-PROGEP, para
até o dia 22/10/2021.

O concurso oferta 21 (vinte e uma) vagas para diversas áreas e atuação
junto aos campi de São Luís, Pinheiro, Imperatriz, Chapadinha, Codó e
São Bernardo.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão
de Recursos Humanos (SIGRH) da UFMA no endereço
eletrônico: https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf - Concursos - ConcursosAbertos.

Os Editais e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP.

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

ERRATA: DEVIDO À PROBLEMAS TECNICOS ESTE ANUNCIO NÃO FOI PUBLICADO NA
EDIÇÃO DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021


