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PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
PREGÃO PRESENCIAL 008/2022

OBJETO: contratação de empresa para prestação de 
serviços do sistema escolar municipal 
ABERTURA: 26 de maio de 2022 às 08:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, 
das 08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência 
do Município http://www.saopedrodaaguabranca.
ma.gov.br/. Alexsandro Tenório Rolim – Pregoeiro 
Municipal 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
Pregão presencial 009/2022

Objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de uniforme escolares conforme lei municipal.
ABERTURA: 26 de maio de 2022 às 11:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, 
das 08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência 
do Município http://www.saopedrodaaguabranca.
ma.gov.br/. Alexsandro Tenório Rolim – Pregoeiro 
Municipal 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
Pregão presencial 010/2022

Objeto: Manutenção de equipamento hospitalar e 
odontológico da rede municipal de saúde . 
ABERTURA: 26 de maio de 2022 às 14:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, 
das 08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência 
do Município http://www.saopedrodaaguabranca.
ma.gov.br/. Alexsandro Tenório Rolim – Pregoeiro 
Municipal 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA.
Pregão presencial 011/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento 
de material esportivo 
ABERTURA: 26 de maio de 2022 às 16:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, nº 581, centro, 
São Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65.920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na CPL - Comissão 
Permanente de Licitação, situada Avenida Presidente 
Geisel, nº 581, centro, São Pedro da Água Branca/MA. 
Onde poderá ser obtido ou consultado nos horários, 
das 08:00hs às 12:00hs ou no Portal de Transparência 
do Município http://www.saopedrodaaguabranca.
ma.gov.br/. Alexsandro Tenório Rolim – Pregoeiro 
Municipal 

PREFEITURA MINICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022– SRP
A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por meio 
da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará licitação 
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
global, em regime de Empreitada por preço Global, tendo por objeto 
a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
corretiva em pontes diversas no  município de Governador Newton 
Bello/MA. A realização do certame está prevista para o dia 27 de 
maio de 2022, às 10h00min (Dez horas) – horário local de Governador 
Newton Bello/ MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
licitanewtonbello.com.br – Prefeitura Municipal de Governador Newton 
Bello/ MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos 
sites: www.governadornewtonbello.ma.gov.br, www.licitanewtonbello.
com.br e no SACOP – Sistema de Acompanhamento de Processos do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: cplgnb2021@gmail.com.
Governador Newton Bello/ MA, 10 de maio de 2022. Valéria Adrielley 
Silveira Bezerra – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. Processo 
Administrativo nº 02.0405.001/2022. A Prefeitura Municipal de Capinzal do 
Norte - MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor preço 
global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas 
do dia 01 de junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL,  localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista 
Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, 
em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento 
as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização 
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens 
de proteção necessário. O edital está disponível para todos os interessados 
no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.
ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua 
home no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/, no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- 
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 12 de maio de 2022. Luciano Alves Alencar 
– Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. Processo 
Administrativo nº 02.0405.002/2022. A Prefeitura Municipal de Capinzal do 
Norte - MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor preço 
global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas 
do dia 01 de junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL,  localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista 
Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, 
em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento 
as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá 
em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização 
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens 
de proteção necessário. O edital está disponível para todos os interessados 
no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.
ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site da Prefeitura Municipal em sua 
home no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/, no site do TCE/MA no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à 
Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- 
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 12 de maio de 2022. Luciano Alves Alencar 
– Presidente da CPL

Por que os bichos não se perdem
No início de 2013, uma história inusitada 
chamou atenção dos Estados Unidos e 
do mundo. Holly, uma gatinha com seus 
4 anos de idade, após se perder de sua 
família numa viagem, conseguiu regressar 
à sua cidade de origem, a mais de trezentos 
quilômetros de distância e quase dois 
meses depois, já na véspera do ano novo. 
Jacob e Bonnie Richter, seus donos, 
sequer acreditaram ao ver sua gata 
adentrar a residência em West Palm 
Beach, na Flórida, um tanto raquítica e já 
cambaleando. Ela havia se perdido, para 
desespero e tristeza da família, em Daytona 
Beach. Sessenta dias depois ninguém mais 
acreditava que Holly retornaria.
A resposta dos cientistas à pergunta 
sobre como a gatinha conseguira achar o 
caminho de volta foi unânime: “Vai saber”. 
É o que nos conta Kathryn Schulz, em 
sua longa reportagem na The New Yorker, 
disponível em tradução na revista Piauí.  
Existe, de fato, pouco dado científico para 
entender a navegação dos gatos e cães. 
Mas não só eles. Morcegos, elefantes-
marinhos, gaviões, mariposas, pinguins 
ou peixes, cada animal na face da Terra 
sabe como se orientar e, em maior ou 
menor grau, os cientistas seguem perplexos 
quando se trata de explicar como fazem 
isso.
Pássaros, tartarugas e insetos foram 
estudados com mais profundidade, e 
sabe-se que eles usam campos magnéticos, 
pistas olfativas e orientação pelo sol. São 
bichos migratórios. Mas ainda assim o que 
se conhece sobre essa capacidade de não 
perder o caminho de casa é insuficiente.

Alguns exemplos impressionam. Salmões 
deixam seus riachos de origem meses 
depois de nascer e são capazes de retornar 
ao recanto natal depois de anos no mar, por 
vezes tendo de atravessar cerca de 1,5 mil 
quilômetros. 
Pombos-correios, raça que sempre me 
encantou, tem a capacidade de voltar 
ao pombal de origem a mais de 15 mil 
quilômetros de distância, uma façanha 
admirada há muitas eras pelos humanos. 
Há cinco mil anos, os egípcios já os 
empregavam como precursores do correio 
aéreo. 
O modo como os animais se movem pelo 
mundo tem muito a nos ensinar sobre senso 
de localização espacial e principalmente 
sobre voltar para casa. Sobretudo, nestes 
tempos difíceis, reconhecer sua terra 
natal, isto é, seus valores de origem, é de 
fundamental importância. Penso que no 
mundo político contemporâneo a tarefa é 
ainda mais necessária.
O primeiro aprendizado é o que o mundo 
é vasto e devemos explorá-lo. Andar, 
conversar, debater, construir. Em nossa 
comunidade, em comunidades vizinhas. 
Ter a capacidade de construir um meio 
ambiente melhor a todas as espécies só será 
possível se tivermos conhecimento sobre 
esse ambiente. Nada melhor do que fazer 
isso do que explorando-o. Essa é a lição 
mais elementar da política.
Também é importante lembrar o caminho 
de casa. Nossas raízes, o que nos construiu, 
o que nos sedimentou. Sempre ter a bússola 
interna ativa para nortear o caminho. 
Valores como honestidade, lealdade a seus 

companheiros e, mais do que isso, que a 
caminhada se constrói no percurso da sua 
história. Nossa capacidade de inovação 
sempre pressupõe uma adaptação que 
outros antes de nós já fizeram. 
O GPS nos auxilia, mas a bússola e 
as estrelas já permitiam ao homem 
percorrer vastas distâncias mesmo sem 
a capacidade inata dos demais animais 
de saber institivamente a rota para casa. 
Considerado o tempo atual, o caminho que 
precisamos aprender a encontrar agora é o 
da política com os anseios da sociedade. 
Nunca estivemos tão perdidos. Encontrar 
a direção correta das boas decisões requer 
de cada um de nós essa orientação própria, 
justa, que em diversos momentos parece 
ter sido esquecida.
Saber o caminho da volta significa também 
ser reconhecido pelos seus quando voltar 
para casa. De nada adiantaria retornar e 
não receber o acolhimento daqueles que 
estiveram conosco desde os primeiros dias. 
A jornada nos transforma, nos ensina, mas 
ela não pode alterar de forma radical quem 
nós somos.
É necessário o exercício diário de lembrar 
do lugar de onde partimos. Eu não esqueço 
de onde vim, jamais poderia. De tempo em 
tempos, refaço o caminho de volta para 
lembrar das dificuldades enfrentadas por 
meus pais, meus avós, meus antepassados. 
Lá minhas forças são renovadas e 
iluminam os meus olhos para a construção 
de um futuro mais justo e humano para 
mim e para o nosso povo. A bússola da 
nossa vida é nunca esquecer de casa.

Carlos Lula
Secretário de Saúde do Maranhão

Seduc e Unicef dialogam sobre 
parcerias em defesa da educação
A secretária de Estado da Educação, 
Leuzinete Pereira da Silva, recebeu, na 
sexta-feira (13), uma equipe do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) para tratar sobre as ações 
que são desenvolvidas em parceria 
com a organização, entre elas a Busca 
Ativa escolar e o Selo Unicef, que são 
realizadas no âmbito do Pacto pela 
Aprendizagem.  
De acordo com Matheus Rangel, oficial 
de Educação do Unicef na região da 
Amazônia Legal brasileira, além de 
apresentar todo o cardápio de parcerias 
que o Fundo desenvolve com a Seduc, o 
objetivo foi intensificar a importância da 
campanha “Fora da escola não pode!”, 
desenvolvida no âmbito da Busca Ativa 
escolar. 
“A agenda do Selo Unicef conta com 
uma colaboração histórica do Estado do 
Maranhão, além de outros programas que 
temos em parceria, como o Trajetórias 
de Sucesso Escolar, que temos feito 
com foco na população quilombola de 
15 municípios do estado, para ajudar na 
implementação das diretrizes curriculares 
e na garantia de educação de qualidade 
para os quilombolas”, reforçou. 
“É uma felicidade para nós estarmos 

juntos com a secretária Leuzinete e com 
a Seduc, estreitando essas parcerias 
do Unicef com o governo do Maranhão”, 
disse Ângelo Damas, especialista 
do Unicef em Educação e Proteção à 
Criança. 
A secretária Leuzinete Pereira destacou 
a importância das parcerias que 

contribuem com trabalho da Seduc em 
prol da educação. “É muito bom termos 
o Unicef ao nosso lado nessa missão 
de cuidarmos das nossas crianças e 
adolescentes. Sabemos quão valoroso 
e especial é esse trabalho em defesa da 
educação pública e de qualidade para 
todos”, declarou. 

Representantes da Seduc e do Unicef debateram ações importantes no âmbito do Pacto pela 
Aprendizagem

DIVULGAÇÃO


