
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 

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 por Item. OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos. 
CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 
11 de Abril 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.comprasgovernan1entais.gov.br, http:// joaolisboa.ma.gov.br. no Mural de Licitações -
TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail 
cpljoaolisboa(â1hotmail.com e, por fim , consultado. lido e obtido em sua versão impressa 
mediante o recolhimento de R$ : 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na 
sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na A v. Imperatriz nº 1331, Centro, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas 

João Lisboa (MA) 25 de Março de 2022 

Marcos Venício Vieira Lima 
Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 
A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma 
público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos. 
CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 
11 de Abril 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. no Mural de Licitações -
TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail 
cpljoaolisboa(ã)hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa 
mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação 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 



DIÁRIO OFICIAL DA U IÃO - seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2022 

Processo Administrativo N• 019/2022 - CPL/PMBB 
O Município de Buriti Bravo, estado do Maranhão, estabelecido na Praça Rita 

de Cássia Aires Coimbra, s/n, ba irro COHAB em Buriti Bravo/MA, por meio da Comissão 
Permanente de licitações (CPL/PMBB), designada através da Portaria nº 011/2021 -
GAB/PMBB, de 04 de janeiro de 2021, nos termos da Lei Federal n" 8.666/93 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento 
convocatório, promoverá o procedimento licitatório adiante especificado: OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conclusão da 
Rodoviária do Município de Burit i Bravo/MA, em atendimento as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, conforme especificações contidas no projeto 
básico anexo ao edita l; MODALIDADE: Tomada de Preços; TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço; ADJUDICAÇÃO : Global; DATA DA REALIZAÇÃO: 19 de abril de 2022; HORÁRIO DE 
ABERTURA: 10 h e 00 min ; LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento de Licitações e 
Contratos Admin istrativos da Prefeitura Municipal de Suriti Bravo/MA, situada nesta cidade 
na Avenida Colinas, S/n, Centro; VALOR ESTIMADO: R$ 354.753,24 (trezentos e cinquenta 
e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro cen tavos); FONTE DOS 
RECURSOS: FPM, ISS, IPTU, IPVA, ICM S, Convenio n• 8468Sl/2017 e demais recursos 
próprios; LEGISLAÇÃO: lei Federal n• 8.666/93, lei Complementar nº 123/ 06, Decretos 
Municipais e demais dispositivos legais pertinentes.; ACESSO AO EDITAL: A cópia deste 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, 
disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão • TCE/ MA 
(www6.tce.ma .gov.br/sacop/ muralsite/mural.zu l) e no sít io eletrônico institucional desta 
Prefeitura Municipal (buritibravo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes), podendo ser 
consultado ou obtido gratuitamente. Demais informações poderão ser solici tadas por meio 
do endereço eletrônico: lici tacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de 
licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de 
segunda à sexta· feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do 
telefone: (11) 96087-7963. 

Buriti Bravo-MA, 28 de março de 2022. 
HERBETH COSME DE SOUSA 

Presidente da CPL/PM BB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Extrato de 12 Termo Aditivo. PA: 003.02/2021. Espécie: Tomada de Preço. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande•MA e MX Assessoria e Consultoria Publica 
Municipal • Ltda, CNPJ: 35.569.440/000149. Objeto: prorrogar a vigência do contrato n.2 
022/2021 conforme da cláusula quinta (da Vigência). Prazo de vigência : 12 meses, Vigência : 
02/03/2022 A 02/03/2023. Valor: R$ 156.000,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil). Data de 
Assinatura : 25/02/2022. Fundamento Legal : artigo 57, inciso 11, da Lei 8.666/93. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Extrato de 12 Termo Aditivo. PA: 004.02/2021. Espécie: Tomada de Preço. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-Ma e NJ Assessoria e Contabilidade Ltda; CNPJ : 
39.501.686/0001-30. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato n.2 026/2021 conforme da 
cláusula tercei ra (da Vigência) . Prazo de vigência: 12 meses, Vigência : 12/03/2022 A 
12/03/2023. Valor : R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil rea is). Data de Assinatura : 
04/03/2022. Fundamento Legal : Artigo 57, inciso 11, da Lei 8.666/93. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Extrato de 12 Termo Ad itivo. PA: 007.01/202 1. Espécie: Tomada de Preço. Contratante : 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e Coelho Advogados Associados, inscrita no 
CNPJ 10.254.932/0CX>1·14. Objeto : prorrogar a vigência do contrato n.2 019/2021 conforme 
da cláusula sexta (da Vigência) . Prazo de vigência : 12 meses, Vigência: 17/02/2022 a 
17/02/2023. Valor : RS 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Data de Assinatura : 
10/02/2022. Fundamento Legal : Artigo 57, Inciso li, da Lei 8.666/ 93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Adi t ivo n!! OS de Prorrogação de Prazo ao Contrato N2 135/2018. A Prefeitura Municipal de 
Chapadinha, torna públ ico o 52 Termo de Prorrogação ao Contrato n.2 135/2018. 
Contratante: Prefe itura Municipal de Chapadinha, CNPJ 06.117.709/ 0001-58. Contratado: 
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTOA inscrita no CNPJ sob o n• 
63.420.590/0001·21. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, fica 
prorrogado o prazo execução dos serviços de conclusão de Creches do tipo B do Bairro 
Corrente, no município de Chapadinha por 12 (dose meses) tendo início de vigência do 
presente aditivo dia 17 de Março de 2022, finalizando dia 17 de Março de 2023. Nara da 
Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato do Contrato n• 049/2022 • Rei.: Tomada de Preço n• 002/2022 - Processo 
Administrativo n2 014/2022 • Partes: Formosa da Serra Negra (MA), através da 
Secretaria Munici pal de Infraestrutura e A Empresa lrcon Construções Ltda, Cnpj n2 
12.140.885.0001/03 Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Recuperação de 
Estradas Vicina is da Sede da Comunidade Bacabas do Município de Formosa de Serra 
Negra • MA • VALOR GLOBAL: R$ 691 .4Sl,23 (seiscentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) . - Dotaçao Orçamentária: 
15.451.0023.1032 .0000 Construção/Recu peração de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros 
4.4.90.51.00 15.451.0023.1032.0000 Construção/Recuperação de Estradas Vicinais, 
Pontes e Bueiros 4.4.90.51.00 • Prazo de Vigência : 12 (Doze) meses • contado da 
assinatura do contrato - BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores • 

DATA DA ASSINATURA: 29 de março de 2022 . Slgnatario: Secretário Municipal de 
Infraestrutura Por Sua Responsável Legal O Sr . Silvino Santos Costa Contratante lrcon 
Construções Ltda Por Seu Representante Leal O Sr. Reger Dall 'Agnol Contra tada, 29 de 
março de 2022 . Sil vino Santos Costa • Secretário Municipal de Infraestrutura . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 1/2022 

A Prefeitura Municipal de GrajaU • MA, através da Comissão Permanente de 
licitações, torna público que realizará no dia 19 de abril de 2022, as 09h00min, na sala da 
Comissão Permanente de licitação/CPL, situada na Rua Patrodnio Jorge {Grata da Luz), n2 
63, Bairro Centro, nesta Cidade, modalidade Tomada de Preço 001/2022, do tipo MENOR 
PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO PÚBLICO CANECÃO NO 
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/ MA • 11 ETAPA - 11 ETAPA., conforme Projeto Básico em anexo, na 
forma da Le i Federal ne 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço da CPL, de 21 a 61 fei ra, no horário das 08:00 às 
12:00 horas onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente no portal da 
transparência http://t ransparencia.grajau.ma .gov.br/, no mural de licitações do Sacop•MA 

~ - Este documento pod• Sff v•rifiudo no •ndereço eletrônico 
~ http://www.!n.a:a,.,.br/•ut•ntk:idi1d•.html, pelo côdia:o 05302022033000235 

.. , ..... 
t PI '· . . \ - - .. 

ISSN 1677-7069 N• 61, quarta-feira, 30 de m 

,https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mura l. zu l maiores informações, 
pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do e•m,am- ~""
grajau@hotmail .com. 

TOMADA DE PREÇOS N• 2/2022 

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de 
licitações, torna público que realizará no dia 11 de janeiro de 2022, as 09h00min, na sala 
da Comissão Perma nente de licitação/CPL, situada na Rua Patrocínio Jorge (Grata da luz), 
n!i! 63, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preço 002/2022, tipo 
MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para contratação de 
empresa do ramo pertinente, para construção de uma Quadra Pol iesportiva Coberta, com 
vestiário, conforme o Contrato de repasse n!! 898804/2020 M/ Cidadania/Caixa, conforme 
Projeto Básico em anexo, na forma da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 21 a 61 
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados e adquirido 
gratuitamente no portal da transparência http://transparencia.grajau.ma .gov.br/, no mural 
de licitações do Sacop-MA,https://www6.tce.ma.go\l .br/sacop/murals ite/ mural.zul maiores 
informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos 
at ravés do e•mail : cpl-grajau@hotmail .com . 

Em, 29 de abril de 2022. 
THOMAS EOSON DE ARAÚJO E SILVA JÚNIOR 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

EXTRATO DE CONTRATO 

Espécie : Extrato de Contra to W 48/ 2022·SEMED. Contratante: Prefe itura Municipal de 
Imperatriz, através da Secretaria Municipal de Educação•SEMED. Contratado (a) : ALLI AN CE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTOA, CNPJ/ MF n.• 31.962.032/0001·00, 
estabelecida na Av. da Liberdade, n!! 212, Térreo, Bairro: Vila lpiranga, CEP n2 65.908-069, 
lmperatriz•MA. Objeto: Contratação de empresa especializada no forneci mento de 
Materiais de Construção Civil. Elétrico e Hidrossanitário, destinados a manutenção predial 
das Instituições que compõem o Sistema Municipa l de Ensino na Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica, conforme as especificações constan tes neste Termo 
de Referência, na Planilha de Preços - Anexos 1, e em conformidade com o Pregão 
Eletrônico n• 70/2021-CPL. Vigência : 22/03/2022 a 31/12/2022 . Va lor Global: R$ 
668.408, 74 (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oito rea is e setenta e quatro 
centavos) . As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes 
recursos: Unidade Orçamentária : 02.09.00.12.361.0043.2628 Manutenção e 
Desenvolvimento da Escola • FUNDES 30%; Natureza : 4.4.90.52.00 • Equipamento e 
Material Permanente; Fonte: 1.542.00 001.001 · RECURSOS DO FUNDES 30%; Ficha : 575. 
Unidade Orçamentária: 02.02.08.00.12.361 .0041.2118 • Manutenção e Desenvolvimento da 
Escola; Natureza : 3.3.90.30.00 - Equipamento e Material Permanente; FONTE: 1.1500.00 
001.001 · RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL; Ficha : 495. Signatár ios: pelo Contratante 
JOSÉ ANTÔNIO SILVA PEREIRA e pelo (a) Contratado (a) PAULO ADEAN NUN ES JUN IOR. 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 9/2022 • CPL 

A Comissão Permanente de licitação de Imperatriz - MA, torna público aos 
interessados do PREGÃO ELETRÔN ICO N2 009/ 2022 • CPL, que conforme alteração feita 
pela Secretaria Municipal de Saúde • SEMUS no subitem 6.1.1. do Terno de Referencia, fica 
alterada a data da sessão de abertura marcada para o dia 12 de abril de 2022 às 10:00(dez 
horas), para o dia 07 de abril de 2022 às 10:00h(dez horas), confo rme a Lei 14.217/2021, 
art . 22, li e arts. 52 e 62, por tratar·se de licitação para aquisição de bens e de insumos 
destinados ao enfrentamento da pandemia da COVI0-19. OBJETO: Aquisição de TESTE 
RÁPIDO COVID-19 PARA DETECÇÃO DE ANTIGENO EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE 
DE HUMANOS. (SWAB RAPIDO), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Imperatriz (HMI, HMII, OAPS e UPA SÃO JOSÉ) destinados ao enfrentamento da 
emergência em saúde pública decorrente da nova \lariante ÔMICRON da COVI0-19. 

DAIANE PEREIRA GOM ES 
Pregoei ra 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

CONCORRtNCIA PÚBLICA N• 3/2022 · CPL - SRP 

A CPL informa aos part icipantes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N• 003/2022 • CPL 
• SRP, que em sessão de Julgamento de Habilitação, realizada no dia 28 de ma rço de 2022 
às 11:00h (onze horas) com base nos fundamentos constantes no Parecer da Aná lise 
Técnica emitida pela Sr! Ana Karollyne Santana Aragão, Assessora de Projetos Especiais da 
SINFRA, e análise feita por esta Comissão acerca das documentações recebidas, declaramos 
INABILITADAS as empresas CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
LTOA e MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI . Com escora no§ 3• do art. 
48 da lei 8666/63, "quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo". Portanto, abre-se o prazo de lei para que as licitantes em 
querendo apresentem as documentações necessárias, escoimadas das causas que geraram 
suas inabilitações, estando os motivos nos autos a disposição. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ • MA. 

FRANCISCO SENA LEAL 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 3/2022 

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 por Item. OBJETO: Aquisição de materiais 
odontológicos. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEG AL: Lei n• 10.520/02, Decreto Municipal 
n2 03/2011, Decreto Federal n2 10.024/2019, Lei n2 8.666/93 e as condições do Edital. 
Data de Abertura : 11 de Abril de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasflia • DF. O 
Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamenta is.gov.br, http://joaolisboa .ma .gov.br, no M ural de Licitações. 

TCE • MA, podendo ainda ser obt ido 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) através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de licitações, com endereço na 
sede da Prefeitura Municipal de João lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz n2 1331, Centro, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. 

MARCOS VENICIO VIEIRA LIMA 
Pregoeiro 

Documento assinado d1 a: it• lmente conform• MP nt 2.200-2 de 24/ 08/2001, 
que institui il lnfr;1estnn uri1 de Ch•ves PUbl!as Brasileira • ICP·Bruil. 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 
A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma 
público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos. 
CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011 , 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 
11 de Abril 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 
vV\V\V.comprasgovernamentais.gov.br, http:// joaolisboa.ma.gov.br, no Mural de Licitações -
TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail 
cpl joaolisboa(ci),hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa 
mediante o recolhimento de R$ : 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na 
sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 133 I, Centro, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12 :00 horas MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA -
PREGOEIRO 
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no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site 
oficial deste poder executivo - www.govemadornuesfreire.ma.gov.br 
e no Portal de Compras Públicas www.po1ta ldecompraspublicas.com. 
.b.rlonde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclare
cimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnl2017@ 
hotmail.com Governador Nunes Freire - MA. em 30 de março de 
2022. JOSÉ FÁBIO ANDRADE DE SOUZA - Secretária Municipal 
de Admi nistração, Comercio e Industria . 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2022. O l unicípio de Governador Nunes Freire (MA), através 
da Prefeitura Municipal de Govt:rnador Nunes Freire/MA, por meio 
da Secretária Munic ipal de Obras Infraestn1tura e Transporte, tor
na público aos interessados que, com base na Lei nº I 0 . .520/02. Lei 
Complementar nº . 123/2006, e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, rc:alizará às 09 :00h do 
dia 13 de Abril de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônicu 
nº 009/2022, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto o Re
gistro de Preços, para Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para 
fornecimento de peças originais ou genuínas, com maior desconto 
sobre a tabela oficial do Fabricante, para veículos leves, veículos 
de grande porte, e maquinas pesadas, de interesse do Município 
de Governador Nunes Freire/MA, de acordo com Ed ital e Anexos. 
A presente licitação será realizada no portal de compras públi cas 
www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoei
ro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, 
de 2º a 6º feira. no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze 
horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornues
freire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.porta ldecom
praspublicas.corn.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gra
tuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo 
e-mail : cp1gnf20l7@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, 
em 30 de março de 2022 . ROBERTO DA SILVA VIANA- Secretório 
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - MA 

AVISO DE ADIAMENTO. AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 014/2022. A Prefeitura Municipal de Grajaú, 

através do seu Pregoeiro da CPLPMG. Comunica que a sessão públi

ca de lic itação, objetivando Futura e Eventual contratação de empresa 

para recuperação e manutenção de Estradas Vicinais não pavimenta

das, a serem definidas pela Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, mar

cada para as 09h00m do dia 28 de março de 2022, fica adiada para 

às 09h00m do dia 04 de abril de 2022. Grajaú (MA), 28 de março 

de 2022. Thomas Edson de Araújo e Silva Júnior Pregoeiro Oficial. 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA P ÚBLICA Nº 02/2022 -
CPL/PMG. A Comissão Permanente de Licitação/CPL torna público 
aos interessados a Chamada Públ ica nº 02/2022- CPL/PMG, que tem 
por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de 
seniços de administração e gerenciamento de cartão servidor a 
ser disponibilizado aos servidores Públicos Municipais, Concur
sados, Contratados e Comissionados, obj etivando Adiantamento 
Salarial no limite de 30%, na forma de crédito pré-determinado, 
para compras à vista e/ou à prazo em estabelecimentos credenciados 
com fornecedores no Município de Grajaú/MA COM ADIMPLE
MENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMEN
TO .. O Edital está, gratuitamente, à disposição dos interessados na Co
missão Permanente de Licitação/CPL, na Rua Patrocínio Jorge (Grota 
da Luz), nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. A documentação de habilitação deverá ser 
entregue até às 12:00 horas do dia 03 de maio de 2022. no endereço 
acima. Grajaú (MA), 28 de março de 2022. T HOMAS EDSON DE 
ARA ÚJO E SILVAJU IOR. Presidente da CPL. 

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEI~,ll...:JI:~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA- MA 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO LISBOA (!VIA) TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 A Pre
feitura Municipal de Joào Lisboa - MA, pelo Presidente da Comissão 
Penrnmen te de Licitações, toma público para conhecimento de todos 
que realizará li citação na MODAUDADE: Tomada de Preços. TIPO: 
Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializa
da para a pavimentação em bloco intertravado em vias urbanas do 
município de João Lisboa (MA). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
as condições do Edital. Recebimento e abertura dos em·elopes de Ha
bilitação e Proposta de Preços: às 08:00 horas do dia 18 de Abril de 
2022. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gra
tuitamente por meio do site www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio 
de solicitação ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
em dias úteis, das 08:00 hs às 12:00 hs, na sede da CPL si to na Av. 
Imperatriz 11º 1331, Centro, João Lisboa - MA , mediante o pagamen
to do valur de R$ 20,00 (v inte reais), a ser recol hido através de Do
cumento de Arrecadação Municipal - DAM. MARCOS VE TCTO 
VIEIRA LIMA- PRESIDENTE CPL. 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO LISBOA (MA) PREGÃO ELETRÔNICO 11" 003/2022 
A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e 
Eq uipe de Apoio, toma pllblico para conhecimento de todos que 
realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: 
Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais odontoló
gicos. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02 , 
Decreto Municipal nº 03/2011 , Decreto federa l nº 10.024/2019, Lei 
nº 8.666/93 e as cond ições do Edital. Data de Abertura: 11 de Abril 
de 2022 às 08 :00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital 
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrô
nico www.comprnsgovernamentais.gov.br, http:// joaolisboa.ma.gov. 
.hr, no Mural de Li citações - TCE- MA, podendo ainda ser obtido 
por meio de solici tação no e-mail cpl joao1isboa@hotmail.com e, por 
fim . consultado, li do e obtido em sua versão impressa mediante o 
recolhimento de R$ : 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documen
to de Anecadaçào 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. 

PRE FEITURA MUNJCIPAL DE LAGOA GRANDE 
DO MARANHÃO 

AVlSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N". 010/2022 . 
REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE 
DO MARANHÃO, Estado do Maranhào, através da Secretaria Mu
nicipal de Transporte e Obras, torna público que fará li citação na mo
dalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº l 0.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para regis
tro de preços objetivando eventual e futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de Veículos leves e 
pesados. para atender as necessidades do município de Lagoa Gran
de do Maranhão (MA). ABERTURA: 13 de abri l de 2022 às 08:20 
horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Lici
tação, na Av. 1 º de maio. SN - Centro - Lagoa Grande do Maranhão/ 

MA . horário Je 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www. 
porLaldecornpraspublicas.com.br . por e-mai l cpl(@.lagoagrande.ma. 
gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov. br. Lagoa 
Grande do Maranhão (MA), 28 de março de 2022. Kleber Gonçalves. 
Secretaria Municipal de Transporte e Obras. CPF n" 47636688387. 
Portaria nº 017/202 1 - PMLG-GP. 

\ 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA {MA) 

PARA PUBLICAÇÃO EM 30.03.2022 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 
A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma 
público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos. 
CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 
11 de Abril 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.comprasgovemamentais.gov.br, http:// joaolisboa.ma.gov.br, no Mural de Licitações -
TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail 
cpljoaolisboa(â),hotmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa 
mediante o recolh imento de R$ : 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na 
sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 133 l , Centro, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas MARCOS VENÍCIO VIEIRA LIMA -
PREGOEIRO 
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ISSN 276 

CHEFIA DE GABl'.'lETE 

PORTARIA 

PORTARIA Nº 001/2022 de 29 de março de 2022 

PORTARIA Nº 001/2022 de 29 de março de 202~ o 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de 

suas atribuições legais, nomeia: Art. 1 º - Fica nomeada a 

COMISSÃO ORGA IZADORA da TV ASSEMBLEIA 

MUNICTPA L DE CULTURA, a ser rea li zada dia 30 de 

março de 2022, às 08h, na Câmara Municipal de João 

Lisboa. Membro do Poder Público: -HERLON COSTA 

CONCEIÇÃO CPF: 606.551.313-02 Membro da 

Sociedade Civil: -ClCERO NUNES DA SlLVA CPF: 

825 .704.263-34 Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. CAIO CÉSAR DE CARVALHO 

FERREIRA LIMA Secretário de Cultura de João Lisboa 

Portaria 008/2021 

Publicado por: Francisco Gomes Viei ra Dias 

Código identi fi cador: $. tlHM2OallG 

COMISÃO PERl\1AENTE DE LICITA(:\O -
CPL 

A VISO DE TOMADA DE PREÇOS 

Tomada de Preços 005/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JOÃO LISBOA (MA) TOMADA DE PREÇOS nº 

005/2022 A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, 

pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

toma público para conhecimento de todos que realizará 

licitação na MODALIDADE: Tomada de Preços. Tf PO: 

Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para a pavimentação em bloco intertravado 

em vias urbanas do município de João Lisboa (MA). BASE 

LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. 

Recebimento e abertura dos euvelopes de Habilitação e 

Proposta de Preços: às 08 :00 horas do dia 18 de Abril de 

2022. O Edital e seus anexos poderão ser consul tados e 

obtidos gratuitamente por meio do site 

www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de sol icitação ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações em dias 

úteis, das 08 :00 hs às 12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. 

lmperaLriz nº 1331 , Centro, João Lisboa - MA, mediante o 

pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte rea is), a ser 

recolhido atraYés de Documento de Arrecadação Municipal 

- DAM. MARCOS VENlCIO VIEIRA LIMA -

PRESIDENTE CPL 

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima 

Código ident ificado r: wiy7v7mwml20220329110352 

A VISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Pregão Eletrônico nº 003/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JOÃO LISBOA (MA) PREGÃO ELETRÔ ICO nº 

003/2022 A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma público para 

conhecimento de todos que rea lizará licitação na 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço 

por Item. OBJETO: Aquisição de materia is odontológicos. 

CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 

10.520/02, Decreto Municipal nº 03/20 1 1, Decreto Federal 

nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. 

Data de Abe1iura: 11 de Abril 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 

\V\Vw.comprasgovemamentais.gov.br, 

http: //joaolisboa.ma.gov.br, no Mural 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 

recolhimento de R$ : 20,00 (vinte reais) através de DAM 

(Documento de Arrecadação Municipal), na sede da 

Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede 

da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. 

Imperatriz nº 133 1, Centro, nos dias úteis, no horário das 

08 :00 horas às 12:00 horas MARCOS VENÍCIO VIEIRA 

UMA - PREGOEIRO 

Publ icado por: Marcos Venicio Vieira Lima 

Código identi ficador: 4wnphmmzbjb20220329110347 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2. de 2001 , Aarantindo autenticidade, validade jurídica e intearidade. Pflnin :o ?1.1 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

JORNAL O PROGRESSO 

PARA PUBLICAÇÃO EM 30.03.2022 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 
A Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma 
público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos. 
CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, 
Decreto Federal nº 10.024/20 19, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 
11 de Abril 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 
WW\V.comprasgovernamcntais.gov.br, http:// joaolisboa.ma.gov.br, no Mural 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 recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de 
Arrecadação 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 



Esporte o progresso 
Quarta, 30 de março de 2022 

Flamengo e Fluminense iniciam d 
do Carioca nesta quarta-feira 

Lucas Metçon/FFC 

São Paulo recebe o Palmeiras no 
Morumbi e come~a decidir o Paulistão 

na semifinal. Tendênc ia é que Gabigol e Pe
dro faça m novame nte a dupla de aiaque ru
bro-negra. 

No Fluminense. o time comandado pelo téc
nico Abel Braga deve ter mudanças na esca
lação. Fábio será o gole iro titular, e a dupla de 
ataque te rá Will ian e Cano, já que Fred cum
pre suspensão pe la expul são na semifina l d i
ante do Botafogo. 

São PIU/o a Pa/,,,,./r- Iniciam 
dac/6âo do Paul/llM> .20.2.2 

a grande fi nal do Paul is
tão, Paulista o u simplesmente 
Campeona to Pau lista 2022, 
um g rande confro nto nesta 
quarta- feira - 30 de março, 
pe la prime ira pa rtida da fina
líssima. 

Estarão em campo inic ian
do a decisão do estadual em 

uestão, São Paulo x Palme i-

ras, que no primeiro duelo des
ta fin a l irão se e ncara r no 
Morumbi, a part ir das 2 1 h40. 

O duelo da volta ocorrerá 
no próx imo domingo - 03 de 
abril ,apartirdas 16h, noA ll i
anz Parque; lembrando que 
nenhum dos dois inicia com 
vantagem nesta fin al. 

Depo is de passar pe lo Co-

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS-CTO 
\1l•d1l 111,1 l r,td1( mn,11 ( h111e .. ,, 

Po,-C,r,1duc1t,10 A< upuntur,t 
( ,1p,H 11,H .io dt_• Pro11,-.1011,11-. d,1 r\re,1 dt.> ~.mde 

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 • Fa rmácia 
Fisioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Tera pia O cupacional 

Con tato: (99) 98110-0575 • (99) 96174-2961 

ESTADO 00 MARANHÃO 
PREFEITURA MUNtCtPAL DE JOÃO LtSBOA (MA) 

TOMADA DE PREÇOS nº 00512022 A Prefeitura Municipal de João 
Lisboa - MA, pelo Presidente da Comlssao Permanente de Licitações, 
toma público para conhecimento de todos que reahzará hcitaçao na 
MODALIDADE: Tomada de Preços . TIPO: Menor preço global. OBJETO: 
Con tra tação de empresa especializada para a pavimentação em bloco 
inlertravado em vias urbanas do municlpio de João lisboa (MA). BASE 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Recebimen to e aber
tura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 08:00 
horas do dia 18 de Abril de 2022. O Edital e seus anexos poderão ser 
consu ltados e obtidos gra tui tamente por meio do si te 
www.joaolisboa.ma.gov.br ou por meio de solicitaçao ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações em dias úteis , das 08:00 hs às 
12:00 hs, na sede da CPL sito na Av. Imperatriz nº 1331. Centro, João 

C~
U.sboa - MA, mediante o pagamento do valor de RS 20,00 (vinte rea is), 
:1 ser recolhldo através de Documento de Arrecadação Municipal -

AM. MARCOS VENtCtO VIEtRA LIMA- PREStOENTE CPL 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEtTURA MUNtCtPAL OE JOÃO LISBOA (MA) 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022 A Prefeitura Municipal de João 
Lisboa - MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma pliblioo para 
conhecimento de todos que realizará licitaçêo na MODALIDADE: Pre
gão Eletrônico. TIPO: MenOf Preço por ttem. OBJETO: Aquisição de ma
tenais odontológioos. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011 , Decreto Federal nº 10.024/ 
2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edita l. Data de Abertura : 11 de 
Abril de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horéno de Brasllia - DF. O Edital 
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrô
nico www.comprasgovernamentais .gov.bf', httpJ/joaolisboa.ma.gov.br, 
no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio 
de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim. consulta
do, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de 
RS: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal) , na sede da Comissão Permanente de Licitações, com ende
reço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) SIio na Av. 
Imperatriz nº 1331 , Centro, nos dias úteis. no hora.no das 08:00 horas 
és 12:00 horas MARCOS VENÍCtO VIEtRA LIMA - PREGOEtRO 

AVtSO OE LtCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-SRP PORTAL OE COMPRAS 

PUBUCAS. 
A Prefe itura Municipal de São João do Paralso - MA, com sede na 

Rua Marcos Silva-CEP: 65973-000- Centro- São João do Paraisa/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portaria 109/2021 de 
28 de maio de 2021 , torna público que, com base na Lei Federal n• 
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n• 02912020, Lei. 
nº 8.666/93, Lei Complementar n• 123/2006, regulamentado pelo Decre
to Municipal n• 032/2020 e demais normas atinentes á espécie, realiza
rá âs 14:30hs do dia 20 de abri l de 2022 , a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, Por Item, OBJE
TO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa comer
cial para aquisição de Gás GLP 13 kg(recarga). para atender as diver
sas secretanas da administraçao pública de São João do Paraisa/MA. 
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de ia a 6• feira, no horário das 08:00hs (oito hOfas) às 
13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratu itamente ou 
obtidos por meio digital pela mtemel, através do nosso endereço eletrô
nico no site: http:// www sãoioãodocaraiso ma aov br ou no sile do 
PORTA L DE COMPRAS PUBL ICAS: b11ll:il 
www oortaldecomorasoublicas oom br/ Esclarecimentos ad ic10nais, no 
mP.i:.mn Andereoo. SAo João do Paraisa (MA\. 28 de marco de 2022. 

i;' rinthians ao derrotá- lo por 2 a 
g, ! ,jogando cm casa, o Tricolor 
~ Paulista chega a mais uma fi 
j na l do Pau listão, a segu11da em 
1 seq uência. \' isto que o t ime 
0 

comandado por Rogério Ceni 
é o atua l campeão estadua l. 

Desta forma, a fim de man
ter o titulo sob seu dom ínio, ou 
seja, em sua casa. o São Pau
lo deve vir para esse jogo no 
Morumb i pe nsando também 
no segu ndo confronto diante 
do Palmeiras, fora de casa. 

Por s ua vez, o Verdão que 
andou durante o fina l de se
ma na p ro vocando o riva l, 
b usca tirar desse a taça de 
ca mpeão. 

Eriksen marca pela 
Dinamarca e11 retomo 
a estádio onde sofreu 

parada cardíaca 
Uselotte Sabroe 

Enck-n Arz um dol três 
10/1 da vitória de 3 x O da 
Dinamarca MJbnl a StírYla 

11maml,t060 

O meia Christian Erikscn. ti
tular nesta terça-feira no amisto
so entre Dinamarca e Sérvia, 
marcou o terceiro gol na vitória 
dos dinamarqueses por 3 a O no 
estádio Parkcn, cm Copenhaguc, 
onde o jogador sofreu uma pa
rada cardíaca no ano passado 
quando estava cm campo pela 
Eurocopa. 

Camisa I O e capitão do time, 
Eriksen foi ovacionado antes 
do inicio do jogo pelos torce
dores dinamarqueses, que es
gotaram os ingressos para o 
amistoso. 

O gol do meia saiu aos 12 
minutos do segundo tem po . 
Antes d isso. a Dinamarca já ti 
nha aberto vantagem como Jo
akim Maehle. aos 15 minutos 
da primeira etapa. e Jcspcr Lin
dstrom. aos oito minutos da 
etapa complcmcntar. 

A I O minutos do fim. Eri 
kscn foi substituído por Phi
lip Billi ng sob os aplausos da 
torcida . 

Erikscn retomou à seleção 
da Di namarca no último sába
do cm amistoso contra a Ho
landa cm Amstcrdã, no qual 
marcou um dos gols na de rro
ta d inamarquesa por 4 a 2. 

Desde q ue sofreu a parada 
card íaca. cm junho de 202 1. 
o jogador usa um desfibrila
d? r i

1
ntcm ~. para ,cor~i g_i: dcs-

Flamengo x Fl umi nense j ogam nesta q uar
ta-fe ira (30). ás 2 1 h40 (horário de Brasí li a). 
no Maracanã. O jogo é vã li do pela pri meira 
partida das finais do Campeonato Carioca 
2022. Esse é o terce iro ano consecutivo q ue o 
Fla/Flu dectde o titu lo do Ca m peonato Cario
ca e os três só deu Flamengo. 

Pe lo lado do Flamengo. o técn ico Paulo 
So usa deve mandar a cam po o mes mo time 
q ue at uou no jogo de volta diante do Vasco, 

O primeiro Fla/F lu do Campeonato Carioca 
na temporada 2022 teve vitóri a do Fluminen
se. Em um d ue lo tomado por confusões, com 
bate-boca. e mpurra-empurra e cartões verme
lhos no estádio Nilton Santos, o time tricolor 
venceu o Flamengo por I a O, com gol de Ari
as,já nos minutos fi na is. 

Botafogo pretende fazer pré-temporada de 2023 
nos Estados Unidos e Europa, garante John Texto, 

John Textor já traça planos para o Botafo
go em 202 3. O norte-americano comentou 
sobre o planeJamento do A lvinegro para a pré
temporada do ano que vem e rea lmente pre
tende tirar a eq uipe principal da disp uta do 
Carioca, como d ito após a part ida cont ra o Flu
minense. 

Em conversa ' infonnal' com jomalistasapós 
a apresentação de Luís Castro, o executivo 
a fi rmou que o pl ano do G lorioso é fazer uma 
excursão por Estados Unidos e Euro pa no co
meço do ano com o time princ ipa l, enquanto o 
time B disputará o Estadual. 

- O s garotos do time B vão tentar mostrar o 
seu va lor no Campeonato Carioca - afirmou 
John Textor. 

O executivo também afinnou que a ide ia 
de levar a equipe para fora do pais é visando 

Vil°'. Si!;-'a/Botafogo 

.lohn Taxfar é o dono do llol8'Dl'o 

uma pré- temporada de qualidade, evitando as 
fortes entradas e a d ura competição que o 
Campeonato Carioca oferece. 

Luís Castro é apresentado pelo Botafogo 
e comemora: 1Foi uma escolha certa6 

Luls c-tro é o novo trolnador 
do A/J'I-N11p,o Cmfoca 

Luís Castro vestiu a camisa do Botafogo de 
forma oficial pela primeira vez. O tTc inador por
tuguês foi apresentado na tarde desta terça-feira 
na sala de imprensa no Estádio Nilton Santos. O 
comandante destacou o desafio de assumir o 
Alvi ~cgro. 

- E com rnuita fdicidadc que cu represento o 
Botafogo. E verdade que é um desafio dificil. 
temos muitas d ificuldades natura is, algumas di 
ficuldades a nivel de organização e espaço de 
treino. Mas vi muita vontade de melhorar e tra
ba lhar. O trabal ho é mui to mais importante que 
o talento. cu acho que o Botafogo há mui ta gen
te com talento e com trabalho. isso faci lita mais 
as coisas. Eu escolhi o Botafogo, tive outros 
convites. mas escol hi o Botafogo. Foi uma es
colha consciente. Eu acredito muito no projeto, 
que o John Textor quer para o projeto. nos tor
cedores do Botafogo, na estru tu ra, nas pessoas 
que estão envolvidas e cu sou uma pessoa de 
convicções e cu escolhi o Bota fogo - afi nnou. 

Tempo. Luis Castro deixou claro que o pro
jct? cn~o lvcndo o Bota fogo e John Tcx tor é pen-

fazemos de uma fo nna para animar todos que 
nos envolvem. Muitas vezes não temos cm conta 
as outras equipes. Temos que lançar aquilo que 
os outros valem no campeonato, os outros tam
bém querem muitas coisas. Aquilo que cu mais 
gostaria que ver é algo sustentado da equipe. 
Vamos começar um processo de construção, isso 
leva mais ou menos daquilo que poderemos fa
zer. Alguns jogadores ainda poderão entrar ou 
sair, cm função disso ai nda no fina l da janela 
poderemos fal ar melhor. Eu queria paz para fa
zer uma construção sustentada. Não é um pro
jeto de um ano, é um projeto de algum tempo. 
Tempo no futebol é comprado com resultados e 
cu sei disso. Minha equ ipe e meus jogadores 
vamos conseguir apresentar um bom futebol , 
cu espero - anal isou. 

Luís Castro, vale ressaltar, também recebeu 
proposta do Corinthians enquanto negociava a 
saida do Al-Duhai l. mas optou pelo Botafogo. 
Ele deixa claro: não se arrepende da escolha de 
ter ido pelo caminho do Glorioso. 

- Representa muito de verdade. Se conseguir
mos colocar o Bota fogo no caminho do sucesso 
fica uma marca mui to forte . Ter chegado ao Porto 
e ter sido campeão com a equipe B e só mais um 
treinador que foi campeão lá, ser campeão com 
o Shakhtar é só mais um técnico foi campeão lá. 
no A I-Duhail é só mais um ... No Botafogo é uma 
marca diferente. Isso foi para mim decisivo na 
minha decisão. Representar um clube de Garrin
cha. Amarildo, Didi. Ja irz inho é fantástico e essa 
escolha não foi muito difici l, foi consciente. E 
penso que foi acertada. Pelos desafios que tenho 
pela frente, no Porto tivemos na formação, espe
ro ter aqui o mesmo sucesso. O futebol é muito 
perigoso, podemos estar aqui daqui a um mês 
sentados sem a capacidade de continuar. Mas a 
resposta ser>\ a mesma, mas tenho a capacidade 
do futebol. E fantástico representar a torcida, a 
imagem contra o Fluminense foi fantástico. Fala
se disso de uma forma abstrata, mas é fantástica. 
É paixão, estar animado com aquilo que a eouioc 
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