
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 01/2022. A CÂMARA MU-
NICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, com sede na Avenida Getúlio 
Vargas, nº 120 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 10.439.008/0001-
02, representado pelo seu presidente, o Sr. Francisco James Barbosa 
Lima, inscrita no CPF sob o nº 459.484.703-00, torna público, que pro-
movera licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2022, Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de con-
sultoria contábil, junto à Câmara Municipal de São João dos Patos/MA, 
para o exercício 2022. A ser realizada no dia 21 de março de 2022, as 
08:30horas. O presente edital estará à disposição dos interessados nos 
seguintes locais: Portal da Transparência da Câmara: http://cmsaojoao-
dospatos.ma.gov.br/portal/index.php, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.
br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: câmara.sjp.gov@hot-
mail.com, pelo número 99 981103717, bem como ser retirado pessoal-
mente no Setor de Licitação, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 
120 – Centro São João dos Patos - MA, 31 de março de 2022. Francisco 
James Barbosa Lima, Presidente de Câmara Municipal de São João dos 
Patos - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

A prefeitura Municipal de Raposa-MA, por meio de Seu Prego-
eiro, designado pela Portaria-GP nº 018/2022, torna público aos 
interessados que, estará  RETIFICANDO o Pregão Eletrônico nº 
003/2022, publicado no DOU nº 62, página 269 de 31 de março 
de 2022, no Diário oficial do Município, Edição nº 615, Página 
01 do dia 31 de março de 2022 e Jornal Pequeno página 09 
do dia 31.03.2022, tipo: menor preço por lote, objetivando o Re-
gistro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus, 
câmaras de ar, válvula bico, visando atender a demanda dos 
veículos pertencentes à frota do município de Raposa-MA.,nos 
seguintes termos: onde se lê: Pregão Eletrônico nº 003/2022, 
leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 e onde se lê: às 
09 (nove) horas do dia 13/04/2022, leia-se: às 09 (nove ) horas 
do dia 25/04/2022. 

Raposa-MA., 06 de abril de 2022.
Josué de Jesus França Viegas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022. A Prefeitura Municipal de Ra-
posa, por meio de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria GP nº 
018/2022, torna público aos interessados que a licitação marcada, na 
sede da Prefeitura Municipal de Raposa, localizada à Avenida dos Pes-
cadores, s/nº, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA, às 14h00min (quatorze 
horas) do dia 07 de abril de 2022, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, objetivando Re-
gistro de Preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de Refeições Tipo Quentinhas, para futuras 
e eventuais aquisições pela Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento-SECAP, Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS, Secreta-
ria Municipal de Educação-SEMED e Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social-SEMAS, de Raposa/MA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformida-
de com a Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complemen-
tar 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; e, Decreto Municipal nº 
03/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes 
à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que pode-
rão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 08 (oito) 
dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e sítios: 
https://www.raposa.ma.gov.br/ e https://site.tce.ma.gov.br, fica ADIADA 
para às 14h00min (quatorze horas) do dia 25 de abril de 2022, no mesmo 
local. Raposa/MA, 06 de abril de 2022. JOSUÉ DE JESUS FRANÇA 
VIEGAS - Pregoeiro Oficial

AGROPECUÁRIA VALE DO RIO CORDA S/A
CNPJ nº 12.091.500/0001-65 - NIRE: 2.130.000.214,6

Assembleia Geral Extraordinária - EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em 
AGE no dia 13/04/2022, às 10 (dez) horas, na sede social na 
Rua Tiradentes, nº 504, Centro, Barra do Corda - MA, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Reativação da 
Companhia; b) Transformação para Empresa de Capital Fixo; c) 
Reforma e Consolidação Estatutária; d) Eleição da Diretoria e e) 
Outros assuntos.

Barra do Corda - MA, 04/04/2022
Renato Benevides Gadelha - Acionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2022 (SRP)

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 
20/04/2022, às 14:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
22/2022 (SRP), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em serviços de malharia para 
confecção de fardamento e rouparia hospitalar em geral, destinados 
ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Penalva (MA).  O edital poderá ser consultado ou obtido no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informações 
pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 05 de abril de 2022. Freud Norton Moreira dos Santos/
Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede 
na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 
46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, representada 
neste ato pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo Martins, 
convoca os todos (as) associados (as) do Sindeducação, em 
dias com suas obrigações estatutárias, para  Assembleia Geral 
Ordinária de prestação de contas,  a ser realizada no dia 13 de 
Abril de 2022 (quarta-feira), no Salão Mezanino do Hotel Abbe-
ville,  localizado na Av. Castelo Branco, nº 500 - São Francisco, 
às 16h30min  em 1ª convocação e a partir das 17h, em 2ª convo-
cação, com qualquer número de associados (as) presentes, para 
tratar da seguinte pauta: Prestação de Contas do Exercicio de 
2021 e Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal. Informa-
mos aos associados (as) que os mesmos deverão apresentar do-
cumento com foto e/ou carteira de associado (a) e contracheque 
para ter acesso à assembelia e direito ao voto

São Luís (MA), 07 de Abril de 2022.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

Lei Paulo Gustavo, que repassaria 
R$ 3,8 bilhões ao setor da Cultura, 
é vetada por Bolsonaro
GIL MARANHÃO

O Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 73/21, batizado de “Lei 
Paulo Gustavo”, aprovada 
pelo Congresso Nacional no 
início de março, foi vetado pelo 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL). A lei repassaria 
R$ 3,86 bilhões do Fundo 
Nacional de Cultura (FNC) 
para estados e municípios 
fomentarem atividades e 
produtos culturais. O dinheiro 
era para ajudar o setor cultural, 
afetado pela pandemia da 
Covid-19.
O veto foi publicado na 
edição dessa quarta-feira (6), 
do Diário Oficial da União. 
Contudo, será analisado na 
próxima sessão conjunta do 
Congresso Nacional, que pode 
ser derrubado ou mantido. O 
projeto é de autoria do senador 
Paulo Rocha (PT-PA) e outros 
senadores, e determinava que, 
do total dos R$ 3,86 bilhões 
a ser liberado, R$ 2,797 
bilhões iriam para o setor de 
audiovisual. O restante (R$ 
1,065 bilhão) seria repartido 
entre outras atividades 
culturais. 
O governo alegou razões fiscais 
para vetar integralmente o 

projeto, dizendo que a proposta 
criava uma despesa sujeita 
ao teto de gastos dos órgãos 
públicos e não apresentava 
uma medida compensatória 
para garantir o cumprimento 
desse limite. Outra justificativa 

de Bolsonaro foi de que o 
setor já foi contemplado com 
recursos pela Lei Aldir Blanc, 
que destinou R$ 3 bilhões 
para amenizar os impactos da 
pandemia no setor cultural.
Na visão do Planalto, o 

repasse à Cultura comprimiria 
despesas discricionárias (não 
obrigatórias) “que se encontram 
em níveis criticamente baixos e 
abrigam dotações orçamentárias 
necessárias à manutenção da 
administração pública”.

Câmara decide pela instalação das comissões na próxima 
semana e presença dos deputados em Plenário a partir do dia 18
Em reunião realizada na residência oficial 
do presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), o Colégio de 
Líderes Partidários decidiu pela instalação 
das 25 Comissões Permanentes da 
Casa a partir da próxima semana. Os 
partidos ficaram de indicar nomes para 
a presidência e integrantes de cada 
colegiado.

Outra decisão é que, a partir de 18 de 
abril, a presença dos deputados volta a ser 
obrigatória no Plenário da Câmara, com 
sanções administrativas. Já as votações 
em sessões deliberativas seguirão de 
forma presencial ou pelo sistema Infoleg 
Parlamentar – direto do gabinete ou outro 
lugar, desde que o parlamentar tenha 
registrado presença no Plenário

Na próxima semana – feriado da Semana 
Santa (de 11 a 15 de abril), as sessões 
deliberativas no Plenário Ulysses 
Guimarães acontecerão ainda de forma 
híbrida, em apenas três dias: segunda-
feira, à noite; terça, o dia todo; e quarta-
feira até as 14h. Nas semanas seguintes, 
as sessões deliberativas acontecerão de 
terça a quinta-feira. (Gil Maranhão)

Uma das decisões acordadas 
entre o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, na reunião 
com os líderes das bancadas dos 
partidos foi colocar em votação 
nesta semana o requerimento 
com pedido de urgência do 
projeto que trata das fake news, 
e iniciar a discussão de pontos 
do texto apresentado pelo Grupo 
de Trabalho que discutiu o tema. 
Contudo, sem compromisso de 
votação do mérito da proposta – o 
que ficaria para outra data
O projeto foi apresentado pelo 
relator, deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), no dia 31 de março 
e visa aperfeiçoar a legislação 
brasileira referente à liberdade, à 
responsabilidade e à transparência 
na internet. As regras vão se 
aplicar a provedores de redes 

sociais, ferramentas de busca 
e de mensagens instantâneas 
que ofertem serviços ao público 
brasileiro, inclusive empresas 
sediadas no exterior, cujo número 
de usuários registrados no País seja 
superior a 10 milhões. 
De acordo com Lira, há vários 
pontos da proposta que ainda 
precisam ser discutidos no 
Plenário. “Precisamos de um 
regramento mais amplo, como 
aquele que cuida da monetização 
da informação, que cuida das 
garantias individuais de livre 
expressão, da imunidade do 
parlamentar na internet, que cuida 
da liberdade de expressão. Amanhã 
na urgência, muitos desses assuntos 
devem ser esclarecidos, dando 
espaço para todo mundo debate”, 
acentuou. (Gil Maranhão)

Projeto vetado por Bolsonaro foi batizado de “Lei Paulo Gustavo”, em homenagem ao ator que morreu em 
maio de 2021, vítima da Covid-19. Proposta liberava R$ 3,8 bilhões ao setor da Cultura

DIVULGAÇÃO

Plenário começa discussão do projeto sobre as 
fake news, sem data para votação do mérito da proposta

Arthur Lira anuncia calendário de votações nas sessões 
deliberativas da Câmara dos Deputados: híbrido, na Semana Santa 
(de segunda quarta) e com presença obrigatória no Plenário a partir 
do dia 18

MARINA RAMOS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  Q U I N T A - F E I R A  |  7  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2  |  J O R N A L  P E Q U E N O

7Nacional
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br


