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Côm o retoíno do
ãtacante Pimentinha após
restabelecimento muscular
e físico, uma dúviCa na
formaçào da 5âmpaio é
instâuradà. 5e confirmado
s€u íetoÍno ao time titülaÍ.
quem será tacado da equipe?

Como no jogo passâdo,
com a também voha de Eloir,
Nádson foi empurrado para

-taque e tambem jogôu

--ro o{ensivo de lado, ele se

côloca como nome pnncrpãl
ao lado de Jean Silva para ser
o pretêrido do técnico Felipe
Surian. O mais aguardado
é que um deles seja sacado

ESPORTES
Emãil: extraredacao6;9mail.com

Tolla ile PintoltÍiffia ruile allerar

§islontil üe ütlmil ilo §aruaio
SE ATACANTEVILTAR,A ronuncÃoTITULAR, JEAN IILVA E NADSoIvsÁo rnyoglros

A zERDER ESpAÇa, MAS suRtAN poDETAMBÉa ntrcnan TATERAL ES?UERDA.

para um possível retorno de
Piment;nha,

Uma opçáo paralela seria
também a saída de Zé lviario
da lateral-esquerda. Com
Eloir assumindo a funçáo e
Nádsor! vôltàndo a.joqar de
meia. Assim abriria esoâço
paÍa uma vagâ na paÍte
ofensiva.

Com treinos encerrados
em São Iuis, o 5âmpaio
embarca na tarde destâ
quinla-feiÍa para Goiânia-
G0. A definição da equipe
âcont€ce na tarde deía sexra-
feira, já com treinamento no
estado de Goiàs.

TÉcNtco suRtAN ATNDA NÁo DEFlNtu A FoRMAÇeo rRtcoLaq
PARA EN(.AqAR OVILÂ NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo
AVISo DE ucrrAÇÃo romlol

DE PREÇO- 002t2021.
A Prêsídente dâ CPL dâ Prefeitura Municipal de 5ao

Sernardo, Ertado do Maranhác, torna priblico, para
conhecimento do5 interessàdos quâ íàrá reàlizâr, soh à egide
da Lei n." 8.666/93 e suas alteraçóes posterioíes, licitaçáo na
modâlidade TOMADA DE PREÇO dc tipo menor preço global.
que tem por objeto cor':trataçáo de empresa pàÍa construção
de uma esctrla de um pàvímento com 06 talas e r:om quadra
de interesse da s€cíetariã de Educaçâo de Sáo Bernardo/MA,
RECUESo: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMTNÍo DA
EDUCAçÂO- tNDE, o certamê se realizará nc dia 24 dr àgosto
de 2011, ás 08:00 horas ihorário de Erasilia na sala da Comissáo
Permanente de Lic,taçáo, situadâ na [,çã Eernêrdo Coelho de
Almeida, Centro, 5áo Eernardo- MA. A ser reqida pelas normas
deste Edità|, pelas disposiçóes da Lei Federal no 8.666i91 e

demais legislaçáô pertinenle. O Edital, está à tiisposiçao dos
ínteÍessâdos no endereço supra, de 2" a 6. íeira, no horário
das 08:00 âs12:00 horas, onde tanrbénr poderào ser úbtidos
esclarecimentos adi(ion,ris. custo do Edital 0 l ( urna] resm.r dc
papel 4, dâs 08:00 as 1?:00hs. São Benrarcio-MA, 04 de agosto
de 2021 Eliza clos Santos Aràujo Lima. Presrdente da CPi...

PREFEITURA MUI.IICIPAL DE sÃo BERNARDo
AVIso DE UcITAçÃo PREGÃo
ELETRONTCO - SRP 0321202í.

A Pregoeira Oficial da Prefeitu ra l!'1un icrpal de Sàc Bernar do,
lstado do Maranhào, torna público, para conhecimenio dos
interessados que fará realizar, sob a é9ide da Lei n." 10.520i02,
Decreio n.o 10.024,/19 e subsídiariamente as disposiçóes dâ
Lei n.c 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores, liritâçào nô
rnodalidade Pregáô Eletrónico do tipo menor preço poí lôte,
apuração por íten que tem por objeto contÍatrção de empresa
pàra fornecimento de eletrodomesticos paÍa âtendimento
da Prefeitura Municipal rie Sáo EernardoiMA, o ceÍtame se

r ealizará no dia 1 9 de âgoeto dê 202 1, ás 06:00 horas Íhorário
de 8rêsíliâ), atravÉs do ulc de recursos dâ le(nslogià da
inÍormaçâo, site htlps:l/'www.ponàldecomprarpubli.is.com.
br, sendc presididâ peh Pregoeirâ de5tà Prefeitura Municipal,
na sala da Comissào Perman!.nte ie Li.itaçáo, situàda nà ?çà

Bernardo Coelho de Almeida, Centro, Sáo Bernardo - it14.
O edhal e seus anexos encontÍam-se disponíveis Fà paginâ
web do Portal de Conlpras Públicas - endereço http§:j'lvrrdrv.
portaldecompraspublicas.com.br. E5(laÍecimentos adiciona js

no mesmc endereco e/ou pelo telefone í'98) 3477' 1892. daJ
08:00 as I 2:00hs. Sôo Bernardo-MA, Cl de.?qosto de 2021.EliU
dos Sanios Araujo Lima. Píegoeira Muni(ipal",

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNAROO
AV|SO DE UCtnçÃO PREGÃO
ELETRONICO - SRP 033/2021.

A Fregoeír: Oficial da Prefei!r:ra [lunicipal de 5ár Bernarco.
Esiado do Maranhác, torna público, pàía conhecimenio dos
interessadosqueíará realizar, soba égide da Lei n..10.5?0/'02,
Decreto n.o 10.024/19 e subsidiatiamente âs disposicóes
da Lêi n." 8.6ó6,'93 e suas alteraçôes posteriores, licitãçào
na mocalidilde Pregào Eletrôni(o do tipo üenoÍ preço por

lotc, àpuraçôo por itu'm que tem poÍ obieto rontratacáo de
empresa para íornecimentô de fardamênto 0ârâ atendimelto
da PrefeituÍa Municipal de 5ào Bernardoi l\4,À, o ceÍtame 5e

realizará no dia 1 9 de àgosto de 202 1, ás 1 4:0C horar {horário
de Brasilia:, atíavé5 do uso de recursos da tecnologiô da
inf'ormaçáo, site httpsr/,/erw.porlaldecompraspublicas.corrr.
br, sendo presidida pela PÍegoeira desta PÍeíeatuÍa L4unicipô1,

na salã da Comissào PeÍmanente de Lic,taçáo, situada na pça

8eÍnàrdo Coelhô de AlmÊidà, Centrc, São gernardo - |\'iA

O eaiitâl Ê seus anÊxog €naontÍâm-se disponiveis nn paqinâ
web do Po(al de Comprâs Públiaà5 - endereÇo hlirs:,,lwnw.
portalde.ompraspublicas.con.br. Esdàre(imentos adicionars
no mermo endereço elou pelo teleíone (* 981 .1477 - I 892, das
08:00 ai I 2:00hs. Sáo Bernardo-['1A,03 de agosto dÉ 202 I .Elizà

dos Sanros Araujo Lima. Preqoeira Munrcipai.,

PREFEITURA lfiul'llclPAL DE SAI{TO
ANTONIO DOS LOPES

- Âvtso.DE LtctTAÇÃo
PREGAO ELETROT{ICO },1o. 01í/202í - SRp

O Municipio dê Santo Antônio dos L:pes - MA, torna
públi[o aos interesÍados que, côm base na Lei Federal
n,.'10.520i2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decretoí
Muni(ipais n§.042i2018 e 054/2018, Lei ComplemÊntaÍ
n". 123/2006 e alteracôes; Lei FÊderal n". 8.666,/93 e ruas
alteraçóes pôJterioÍes, e demais legislaçóes aplicáveis à
espÉcie, fará realizar àr 09h00mi n d.r dia I 9/08i202 I , licitaçào
na modalidade Pregáo, na forma ElÉtíônica; modo de disputa:
'aberto'; (ujô obieto da licitação é o Regirtro de Preços
visândo futura e eventuàl rontrataçâo de pessoa(s; juridicaisi
para forne.imento de Equipamentos ê Suprimentos de
lnformática, pelo prazo de 1 2 {dozê) meses, em alendimento
às necessidades de cjiveÍsas se(Íelàrias do municipio de Santo
Antônio dos LopesiMA. A lic,taçáo será realizada no Portal de
Compras Públicas - lvww.portâldecompraspublicas.com.br
.0 edital e seus anexos estàc à diÍposiçàc dos interessadcs
no endereço: Praça Abráo Fereira, S/N, Centro. Predio Ca
Comissào Pernlanente dÊ Licitação, de 2. à 6n Íeirã, no hoÍário
das 08h00min às l2h0omin; no endereço eleirônico deste
podeÍ execuiivo (wwvr.stoânioniodoslopes.ma.gov.br) e no
'it,? wwvr.poÍtaldecompraspublicas.com.br, ondr. podeíão

consultados ou obtidos gratuitarnênte. Fs.lií..imp.tôç

Dieoo Costa é mais um oue

se irachuca no São Paulo

Pregoeiro Municipal
Port. N.. 002/2021- GPSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
AVISo OE UCtraçÁO. PREGÀO

ELETRONTCO- 030t2A21.
A Pregoeira Oficial da Preíeitura MunicÍpal de 5áo Berrardc,

E5tado do Maranháo. toÍna público, para conhecimento dcs
interessados que Íará realizar. sob a éqide da Lei n." 10.520,,02,

Decreto n.o'10.024/19 e subsidíariamente a5 <iisposiçées da
Lei n.G 8.666193 e 5uas alteraçóes pôsteriores, liritaçáo na
modalidade Pregão Eletrôni(o do lipo menor preço global,
que tem poÍ objeto contrataçào de cmpresa prra execuçáo
dos seíviços de recuperaçáo e manutençáo de iogradouros
Públicos no muni(ípic de São Eernardo/MA, o aeÍtame se

realizará no dia l8 de eqoslo de 2021. ás 08:00 horâs (horárío
de Erasília), atraves do uso de recursos da tecnologiâ da
informaçâo, site hltps//!vww.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pela PÍegoeirê deÍà Prêíêitura [lunicipal,
na çla da Comissáo Permanente de Liciiação. situâdã na Pça

Bernardo Coelho de Almeida, Centro, 5áo Bernardo - i\rlA.

O edital e seus anexôs encontrâm-se disponíveis na pagina
web do Portal de Compras Públicas - endeÍeço hllps://www.
por'taldecompraspublicas.com.br E5clarecimentos adiciônais
no mesmo endereço e./ou pelo talefone i* 98) 3477 - i 892, das
08:0C âs 1 2:00hs. 5áo Bernardo-À4A, 03 de agosto de 2021.Eliza
dos 5anlôs Arauro Lima. PreqoeiÍa Municipal.,

O zagueiÍo Diego Costa 5e

machucoir em um tÍeino do
5ão Paulo durânte a semana
e não üajou com a delegaçáo
tricolor paÍa o Rio de Janeiro,

onde na quarta ô time venceu
o Vasco por 2 a 1 pelâ Copâ
do Brasil.

O;ogador amplia â
já extensa lirta de atletas
lesionados no 5âo Paulo.
Além dele, Eder, Luciano,
Marquinhos e William êstãô
no depaÍtamento médico.

A lesáo tira Diego Costa

tãmbém da partida contra
o Athleii(o, neste sábado,
pelo Btasileiro, já que a

delegação que viaiou ao
lio permanecerá na cidade
até sexta, qu.lndo viaja a

Curitiba.
Diego Costa é reserva

nc time de Hernán Crespo.
sem ele, Rodrigo Fíeitas Íor
ulilizado em 5ão lanuiÍio
quando o argentino resolveu
tirâÍ MiÍanda da equipe no
segundo tempo do jogo
(ontra oVasco.

PREFEITURÂ 

'I'UI{ICIPAL 
DE SÃO BERNARDO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ÊLETRONICO- s31t2021.

A Pregoeira OÍicial da PreÍeitura Muniripal de 5áo
Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para
conhêcimento dos interessados que Íará realizar, sob a dgide
dâ Lei n.,' 1 0.520102, DecÍeto n." 1 0.024119 e subsidiàÍiaments
as disposiçôes da L€i n.o 8-666/'93 e suas alleÍôçôes posteriores.

liciracão nã modalidade Pregão Eletroni.ô do tipo meÍ:oÍ
preço global, que tem poÍ obieto contratàçáo de empresa
para reforma dd Hospital municipal Felipe Jorge Êtapa - ?
no muniaipio de 5áo Bernardo/'MA. o certame se realizará no
diâ II de âgoitc, cle 2021, á§ 1 l:00 horas ihorário de BrasÍlia),

atÍavés do uso de íecursos da tecnologia da informaçào,
site https://!vww.portaloecompraspubli(as.(om.bÍ, sendo
pÍesidida pela Pregoeíra de5ta Prefeiturà Municipal, na

sala da Comisrào Permanente de Licitação, situada na Pça

Bernardo Coelho de Atmeida, Centro, Sãô Bernardo - MA.
O edital e geus ãnexos encontram-sê dispônivêis na paqine

web do Portal de Compras Públicas - endereço https:.//wwrv.
portaldecompraspublicas.com.br Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço elou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, dae

08:00 as I 2:00hs.5ão BeÍnardo-MA.03 de àgosto de 202l.Eliza
dos Ssntos Arau.io Lima. Pregoeirâ ltlunicipâ|.,

COIITUNICADO - Posto Guimaráes, CNPJ: 37.842.566/â001-70.
torna púlllico que REQUEREiI da Seüetérla de Eslado de ireio
Ambiente e Reqmos Natumis - SEMA em 3O!O7|2O21 iic$É de
lnstalaac - Ll, situado na Rua Arnon Seil3 93, MurÉo Passãce'r
FÍânGiúAenfoÍmêdadosconslantesnop,ocÉsson' 142326i!021.

POSTO GUIMARÃE§

COIIUNICADO - RIOBEL CAXIAS, CNPJ: s6.?13.8391000308,
toma público que REQUEREIJ da SecÍetaria de Estêdo de Meio
Ambiente e Rtrursos Nâturais - SEMA. em 02/0&2021 Oulcrgâ de

Captaçáo Sublffiànea sihrado nâ BR 315, Km 553 2, Bairo: Volla
Redonda, Caxias-MAparaíins demnsumo humano mÍcme dâdos
crnstantes no prmssç n' 14§17 i2021.

RIOBELCAXIAS

COTUTIICADO. M. P COMÉRCIO OE COMBUSTIVEIS LTDA,
portadom do CNPJ sob n".34-'1?5.69410001"1C, loma publi6. que

REQUEREU da Serelaria Municipal de MeioAi'nbiÊnte- SiM[4AM,
â Renovação da Usrçs de ODerãçáo pãra Comêrcio Vâ'e,ista de
ComhJsíveis â Veículos Autmotses, sihrada na Au EngenheiÍo
Emiliano l\racieir3. n'.1.800 - Mla [ma( nâ cidade de §ão Luis -
Estado do Maranháo, mnÍme dados constantes no prcmsso n'.
120343294021.

M. P. COMÉRCIO DECOMBUSTIVEIS

supÍa e/ou pelo e-mail:
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