
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ NO 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 01/2021

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP

FOLHA âtó

O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipai de Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presenciai para Registro de Preços.
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OBJ^ETO:;;Régistrp'dé Preços para.a: Aquisição .de Combustíveis",e Lubrificantes
para atender '̂'as necessidades .das diversas secretarias dò-Müniçípio,de^iSão João dos
Patos/MA para.o exercício d'e 2021. - -!

Local e;Dâtb do'CredendamentqÍ>d^ dos Envelopes eda jReallzação do
Pregão: O credenciamentò e o-rèçeb1menfb"âos;ieriveiopes de propostas dé preços e de

;'nos seguintes
locais: Portalj-da^Transparencia do^münicíp"io:Ãwww.saò'idáo"dospátos.ma.gòv.br. site do
TCE/MA: v/ww.tce.mavgov.èr/sacop. poderá Ç^sef^"^ sòiicitàdo-- através'- do e-maii:
cplsipma@gmaÍl.coni. beni rètirádb pésspalmerite np:Setor'de:-L:ic]tação, localizado
na Av. Getúiiò Vargas, 135, Gèritrb - CEP:. 65V665-000iíSâp João'dos Pãtps/MA. I

(99) 3551-
2328/2219

: São João dos Patos--: '̂MA, 19'de janeiro:de.2021
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro- CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ NO 06.089.668/0001-33

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES
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FOLHA n°
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Jurito aos autos do Procêsso', Licitatório n° 01/2021, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo^menórPr^^ as publicações do Aviso
de Licitação;no Quadro de Ayis^^déstá^-Prèf^^ Oficial do Estado do
Maranhão, Diario Oficiál^dos Münicípios-FAMEM eJofhaFde Grande Circulação
no Estado do" Maranhão!/FyW a -í/} ^ . j
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! São João dos Patb's/MA, em 25/dè''jári'eiro- de.
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

para fins de en&entamento da emergência de saúdepúblicade impor
tância internacional decorrente do novo coronavínis, causador da CO-
VID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. ABERTURA: 08 de fevereiro de 2021 às

10:20 horas.INFORMAÇÕES: O Edital e seusanexos encontram-
se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Rua Manoel Máximo, n" 49 - Centro - Poção de Pedras/
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico w\vw.
portaldecomDrasDublicas.com.br . por e-mail pmppmacpl@outlook.
com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br. Poção de Pedras
(MA), 18 dejaneirode2021. lolete Soares de Arruda. Secretária Mu

nicipal de Saúde. CPF: 063.918.003-59. Portaria n"032/2021 GPM.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N" 001/2021.0Mu
nicípio de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Admi
nistração e Recursos Humanos, toma público que, realizará licitação
na modalidade Concorrência. OBJETO: contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de natureza continua de ma
nejo dos resíduos sólidos no município de Poção de Pedras. DATA:
26 de fevereiro de 2021 - HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço
global. FONTEDE RECURSOS: Tesouro Municipal. REGÊNCIA
LEGAL: Lei n°8.666/93 e suasalterações. INFORMAÇÕES: Este
Edital e seus anexos estão à disposiçãodos interessados no endereço
Rua Manoel Máximo, 49- Centro - Poção de Pedras/MA, de 2" a

6" feira, no horário das 08:00 às 12:00horas.E-raail: pmpr>macpl@
outlook.com. Poção de Pedras (MA), 19 de janeiro de 2021. Jose
Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Municipal de Administração.
Portaria n®006/2021 GPM.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N® 001/2021.
O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de

' Saúdee SaneamentoBásico, toma públicoque, realizará licitaçãona
modalidadeTomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de Serviços de Engenharia para implan
tação de sistema simplificado de abastecimento de água, incluindo
perfuração de 03 poços tubulares profundos, com sistema elevató
rio de água, sistema de reservação, adutora de recalque, constmção
de cubículo e construção de cerca de proteção do sistema de água,
no Povoado Centro dos Cazuzas, povoado Canafistola e Bairro de
Fátima (Sede) no Município de Poção de Pedras (MA). DATA: 11
de fevereiro de 2021 - HORA: 14:20hs. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço
unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessadosno endereçoRua Manoel Máximo, 49- Centro- Poção
de Pedras/MA, de 2® a 6® feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas,
onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações com-
plementares no endereço acimaou por Email: pmppmacpl@outlook.
com. Poção de Pedras (MA), 19 de janeiro de 2021. lolete Soares de
Arruda. Secretária Municipal de Saúde. Portaria n® 032/2021 GPM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA/MA

Aviso delicitação, PREGÃO ELETRÔNICO N® 002/2021, processo
administrativo n® 040103/2021, OBJETO Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de pneus do interesse deste Município,
conformeespecificações constantes no Termo de Referencia, o edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.
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comprasgovernamentais.gov.br. ou wwv.saoraimuiidododocabe-

zerra.ma.gov.br e podendo, em caso de problemas nos sites acima,
ser adquirido gratuitamente na sala da CjPL, ou através-rk
cpisaordb@hotmail.com. durante os dias
horas, Data da Abertura: 08/02/2021, às 0}

Local: Site ww\v.comprasgovemamentai
e-mail: cplsaordb@hotmail.com, ou na - CPL, loca

. - yjiiiail.
útÉQIdHAaago àiSAy
:00hs(horáriodoBÈiSÍlía);
gov.bi. lufçqii^j^cs-pelu'

Rua

Antônio Neto n" 249, centro, São Raimun

21 de janeiro de 2021.ThiagoChavesCoüta - Pregoeiro.

Aviso dclicitação, PREGÃO ELETRÔNICO N® 003/2021 , processo
administrativo n® 040101/2021, OBJETO Registro de Preços para
futura c eventual aquisições de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP)
gás de cozinha, visando atender a demanda deste Município, confor
me especificações constantes no Termo de Referência, o edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.compras-
govemamentais.gov.br. ou >vw\v.saoraimundododocabezerra.ma.
gov.br e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adqui
rido gratuitamente na sala da CPL,ou atravésdo e-mail;cplsaordb@
hotmail.com. durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. Data da
Abertura: 09/02/2021, às 09:00hs (horário de Brasília); Local: Site
www.comprasgovcmamentais.gov.br. Informações pelo e-mail: cpl-
saordb@hotmail.com. ou na - CPL, localizado na Rua Antônio Neto
n® 249, centro, São Raimundo do Doca Bezerra-MA., 21 de janeiro
de 2021. Thiago Chaves Costa - Pregoeiro.

Aviso delicitação, PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2021, processo
administrativo n® 091001/2020, OBJETO Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de materiais de expediente, didáticos e
pedagógico, visando atender a demanda deste Município, conforme
especificações constantes no Termo dc Referência, o edital c seus
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.compras-
governamentais.gov.br. ou ^vww.saoraímundododacabezerra.ma.
gov.br e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adqui
rido gratuitamente na sala da CPL,ou atravésdo e-mail:cplsaordb@
hotmail.com. durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. Data da
Abertura: 10/02/2021, às 09:00hs (horário de Brasília); Local: Site
www.comprasgovemamentais.gov.br. Informações pelo e-mail: cpl-
saordb@hotman.com. ou na - CPL, localizado na RuaAntônio Neto
n®249, centro,São Raimundo do DocaBezerra-MA., 21 de janeiro
dc 2021. Thiago Chaves Costa - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN® 01/2021.
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARAME E EPP. O
Município de São Joio dos Patos - Estado do Maranhão,por inter
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promoverá licitaçãona modalidade Pregão Presencialpara Registro
de Preços. OBJETO: Registrode Preços para a Aquisiçãode Com
bustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades das diversas
secretarias do Município de São João dos Patos/MA para o exercício
de 2021. Local e DatadoCredenciamento, da Entrega dos Envelopes
e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 05 de
fevereiro de 2021,a partirdas08:00 horas. Edital: Oprc.scntc edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através
do e-mail:cplsipmafSgmail.com. bemcomoser retiradopessoalmen
te no Setor de Licitação, localizado na Av.Getúlio Vargas. 135, Cen-

!o do Doca Bezerra - MA.,
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tro - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA. Maioresinformações
poderão ser obtidas ainda pelo telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São
João dos Patos-MA 19de janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes
- SecretáriaMunicipalde Administração - Portarian° 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIALN° 02/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEEEPP. OMunicípio deSão
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde, toma público, que promoverá licitação na mo
dalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Re
gistro de Preços futura e eventual aquisiçãode oxigêniomedicinale
ar comprimido, para atenderas necessidades da SecretariaMunicipal
de Saúde de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021. Local
e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realiza
ção do Pregão:O credenciamento e o recebimento dos envelopesde
propostas de preços e de habilitação serão no dia 05 de fevereiro de
2021, a partir das 10:30 horas. Edital: O presente edital estará à dis
posição dos interessados nosseguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: www.saoioaodosoatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www,tce.ma-gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cDlsÍDma@gmail.com. bemcomo ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas ainda pelo telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São João
dos Patos-MA, 19 de janeiro de 2021. Márcio José de Oliveira Lima
- Secretário Municipal de Saúde - Portaria n° 007/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio deSão
João dos Patos t Estado do Maranhão, por intermédio da Secreta
ria Municipal de Assistência Social, toma público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro dc Preços paraeventuais aquisições de gêneros
alimentícios da cesta básica para distribuição gratuita as famílias ca
rentes do Município dc São Mateus do Maranhâo/MA, Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento c o recebimento dosenvelopes depropos
tas de preçose de habilitação serãono dia 05 de fevereiro de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à dispo
sição dos interessados nosseguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:

www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
CDlsipma@email.com. bemcomo ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA.Maiores informações poderão
ser obtidasaindapelo telefone, Fone:(99)3551-2328/2219. São João
dosPatos - MA, 19deJaneiro de2021. Géssyka Raflégia Lima Sousa
- Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n° 010/2021.

AVISO DE LiaTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN" 04/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São

.João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal deAdministração, toma público, que promovera licitação
na modalidade Pregão Presencial paraRegistro dc Preços. OBJE
TO; Registro de Preços para o fornecimento sob demanda de Gás
Liqüefeito de Petróleo - GL? (gás de cozinha), acondicionado em
cilindro de?-I3-botijâo 13kg,visando atender as necessidades das
diversas secretarias. Local eData do Credenciamento, daEntrega dos
Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebi
mento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão
no dia 08 de fevereiro dc 2021, a partir das 08:00 horas. Edital:
Opresente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

locais: Portal da Transparência do município: www.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacQp. poderá ser
solicitado através do c-mail: cplsipma@pmaiLfiom. bem
retirado pessoalmente no Setor de Licitaç
lio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-0(
Maiores informações poderão ser obtida
(99) 3551-2328/2219. Sâo João dos Patis - MA, 1
2021. Thuany Costa de Sá Gomes- Secre iria Municipal
tração - Portaria n® 001/2021.

gmaikfiom. oem como
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AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIALN" 05/2021.
O Município de São João dos Patos - Estadodo Maranhão,por inter
médio da Secretaria Municipal deAdministração, toma público, que
promovera licitaçãona modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de em
presaespecializada paraprestação de serviços de locação de Máqui
nas Pesadas, veículos de grande porte e equipamentos de terrapla-
nagern em Regime de Horas, sem Operador, sem Combustível para
atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Infiraestrutura
do Município de São João dos Patos-MA. Local e Data do Creden

ciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dos envelopesde propostasde pre
ços e de habilitação serãono dia 08 de fevereiro de 2021,a partirdas
10:30 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos inte
ressadosnos seguintes locais: Portalda Transparência do município:
www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. sitedoTCE/MA: www.tce.ma.gov.
br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: CDlsipma@gmail.
com, bem como ser retiradopessoalmente no Setor de Licitação,lo
calizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo
João dos Patos/MA. Maioresinformações poderio ser obtidasainda
pelo telefone, Fone: (99)3551-2328/2219. São Joãodos Patos-MA,
19 de janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Muni
cipal de Administração - Portaria n" 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN" 06/2021.
O Município de SãoJoãodosPatos - Estado do Maranhão, porinter
médio da Secretaria Municipal deAdministração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preçospara a prestação de servi
çosde Desinsetização, Desratização, Descupinização, Roço, Capina,
Poda de Árvores, Limpeza de Caixa d'água e Limpeza de Cisterna
para as diversas secretarias de Sâo Joio dos Patos/MA. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes depropos
tas de preços c dc habilitação serãono dia 08 de fevereiro de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposi
ção dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gQv.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
CDlsÍDma@,gmail.com. bemcomo ser retirado pessoalmente noSetor
de Licitação, localizado na Av. Getfilio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidasaindapelo telefone,Fone:(99)3551-2328/2219. SãoJoão
dosPatos-MA, 19dejaneiro de2021. Thuany Cosia deSáGomes -
SecretáriaMunicipal deAdministração - Portarian® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 07/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal deAssistência Social, toma público, que promovera lici
tação namodalidade Pregão Presencial paraRegistro dePreços. OB
JETO: Registro de Preços para a aquisição deenxovais para recém



mediante cartão para evitar manuseio de dinheiro em espécie;
XV - deve-se reduzir e controlar rigorosamente o acesso de

ali

pe

desinfetá-las corretamente, além de utilizar máscaras; XVII -
não oferecer produtos para degustação; XVIII - não
disponibilizar garrafas térmicas, colheres para café e chá e
outros utensílios, em balcões de café e sobremesa; XIX -
realizar a higienização das mesas antes e após a utilização; Art.

Ficam mantidas todas as demais disposições estabelecidas
no Decreto Municipal n.o 15, de 14 de maio de 2020, que não
forem contrárias às estabelecidas neste Decreto. Art. 6».

Havendo descumprimento deste decreto, as autoridades
competentes farão cessar imediatamente o evento, sem prejuízo
da apuração do cometimento de crime por parte do infrator,
especialmente o previsto no art. 268 do Código Penal. § 1°. Sem
prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o
descumprimento da proibição estabelecida nesse decreto enseja
a aplicação das sanções administrativas abaixo especificadas,
prevista na Lei Federal 6.437 de 20 de agosto de 1977: I -
interdição imediata do estabelecimento; II - multa, ao
responsável pelo estabelecimento, de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). § 2®. As sanções previstas no parágrafo anterior serão
aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde ou por quem esse
delegar competência, nos moldes do art. 14 da Lei Federal
6.437, de 20 de agosto de 1977. Art. 7®. Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias. PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Santo Amaro do Maranhão/MA, 21 de janeiro de
2021. LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA Prefeito Municipal

)SSQ» exetntfisdJQ&ispeas ae p
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Publicado por: NARAYANNA AUREA LOPES GOMES BASTOS
Código identificador: alí674fl524cll7b21e7f22c65e00373

PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO DOMINGOS DO
. AZEITãO

RATinCAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO
DE DISPENSA DE UCITAÇÃO DE N® 01/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 10/2021

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação de n® 01/2021 -
contratação direta para Aquisição de equipamentos e
acessórios para a manutenção e limpeza de vias, imóveis
e espaços públicos do Município de São Domingos do
Azeitão-MA, pela empresa: MAQNORTE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob n® 04.230.597/0001-11.
no valor de R$ 10.841,01 (dez mil oitocentos e quarenta e um
reais e um centavo).

Importa o valor total da presente Dispensa de Licitação n®
01/2021 em R$ 10.841,01 (dez mil oitocentos e quarenta e um
reais e um centavo).

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe
encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda
presente o interesse da Administração na contratação direta
que deu ensejo à instauração do presente processo. De acordo
com o parecer jurídico e fundamentos constantes do presente
nos autos, RATIFICO, com fulcro no inciso 11, do artigo 24, da
Lei 8.666/93, o presente processo de dispensa de licitação.

CERTinCADO diGíTAU/lENTe
E CO/.ldARIWBO DE,TEMPO

Após a adjudicação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-

Lourival Leandro dos Santos Juni
Prefeito Municipal

FOLHA n° ál6

Rubfiàa

Publicado por: LUCtVAi.DO at.vfs nAfíVAi.Mn
Código identificador: 79e4305087742d74f2384646al514ba6

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATO N®
01/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10/2021

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: CONTRATO N® 01/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO
DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
CONTRATADA; MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LTDA, CNPJ sob n® 04.230.597/0001-11.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Acessórios para a
manutenção e limpeza de vias, imóveis e espaços públicos do
Município de São Domingos do Azeitão-MA.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 01/2021.
BASE LEGAL: Inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/93.
VALOR DO CONRATO: R$ 10.841,01 (dez mil oitocentos e

quarenta e um reais e um centavo)
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes para a
obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte
Dotação Orçamentária:
04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Administração e Finanças.
4.4.90,52.00 Equipamentos e material permanente - R$
10.553,73 (dez mil quinhentos e cinqüenta reais e três mil e
setenta e três centavos).
3.3.90.30.00 Material de consumo - R$ 287,28 (duzentos e
oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 22 de janeiro de 2021.
ASSINAM: LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR
(CONTRANTANTE) E MAQNORTE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA (CONTRATADA).

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

Publicado por: LUCIVALDO ALVES CARVALHO
Código identificador: 470a8fd63f2e5bcedd99dl2cfc0e7bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO JOâO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 01/2021.
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O
Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, que promoverá licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de

(iTCiHína



Preços para a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para
atender as necessidades das diversas secretarias do Município
de S&55oãBlâB®Slrtl6I^A_para c
DatJÍSicE^&ft(^NfclP\Qlfer
_ Nesucaostfwniuw , .HÜBI
RealiBuçao do Prcgac^G-crodooeiamon
envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia
05 de fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de
janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n" 001/2021.

AVISO DÇ UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 02/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde, toma público, que promoverá
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços. OBJETO: Registro de Preços futura e eventual
aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João
dos Patos/MA, para o exercício de 2021. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 05 de
fevereiro de 2021, a partir das 10:30 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.cora, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro • CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de
janeiro de 2021. Márcio José de Oliveira Lima - Secretário
Municipal de Saúde • Portaria n" 007/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 03/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para
eventuais aquisições de gêneros alimentícios da cesta básica
para distribuição gratuita as famílias carentes do Município de
São Mateus do Maranhão/MA. Local e Data do Credenciamento,
da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 05 de fevereiro de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail: cpl5jpma@gmail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA.Maiores Informações poderão ser obtidas ainda
pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos -
MA, 19 de janeiro de 2021. Géssyka Raflégia Lima Sousa •
Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n®
010/2021.

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 04/2021.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
'írric.r/iv.í.ni o ii r,

fornecimento sob demanda de Gás

(gás de cozinha), acondicionado em
kg, visando atender as necessidad< >s das diversas

Local e Data do Credenciamento, <ia Entreg
da Realização do Pregão: O crede
dos envelopes de propostas de preç

iciamento^

os e de habilitação serão no

etanas.

clopcS e
rebimento

dia 08 de fevereiro de 2021, a pa:H-ir rias n»inn hnrac FHitai
O presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
vww.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de
janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 05/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preços para a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de Máquinas Pesadas, veículos
de grande porte e equipamentos de terraplanagem em Regime
de Horas, sem Operador, sem Combustível para atender as
necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura do
Município de São João dos Patos-MA. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 08 de
fevereiro de 2021, a partir das 10:30 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de
janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n®001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 06/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preços para a prestação de serviços de Desinsetização,
Desratização, Descupinização, Roço, Capina, Poda de Arvores,
Limpeza de Caixa d'água e Limpeza de Cisterna para as
diversas secretarias de São João dos Patos/MA. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 08 de
fevereiro de 2021, a partir das 15:00 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
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Site aponta o deputado
Bira do Píndaré como um
dos parlamentares mais
assíduos em 2020
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GIL MARANHXo

Apenas40dos513 deputados
(edecals esilveramprtseuies
nos93 dias desessdespleniilas
realizadaspela Cântarados
Depuudos em 202Q.Destes,
apenasummaranhense aparecena
lista:o deputadofederal8lra do
PIndard(MA), líder da bancada
do P5B.
O levantamento (ol Feitocom
base em dados do Radar da
Thansparíncla. plataformade
dadosdo CongRSso em Foca
Mesmo tendo concorrido i
eleiçlo para Prefeiturade SSo
Luís,o deputadomaranlieno
nâo deixoude partldpar dos
debates e votações nadooals,
principalmente quando
foi adotado o Sistema de
Deliberações Remotas(SDR),em
março doano passado, emr^o
dapimdemia oonovo corooavírus.
'Desde o Inldo da pandemia da
Covid-19 seguimos osprotocolos
sanitários daOMS(OtganltaçSo
MundialdaSaúde)para pieservit
a vidada populaçãoe ambém da
minha assessocia. Em leunUo com
minhas assessoras e assessores,
decidimosnio parat Adotamoso
atendimentoremoto,por telefone

e pelaInternei, e meadaptei às
sessões virtuais da Câmara*,
explicaBlra

QUATRO ESTRELAS

Pelasuaatuaçlo parlamentar
em 2020, Blra recebeu do Radar
daIhansparèncla. 'Quatro
Estrelas", classiílcaçio atribuída
somenteaosparlamentares que
participaram detodas asses^es
do Plenário Ulisses Guimarães.
'Nâo abri mio das minhas
atividadesparlamentares
nem mesmo durante a eleiçlo
municipal. Fuiumano multo
difícil,mas trabalhamos juntose
conseguimos mantera qualidade
do rMSSO mandato*, revelouo
deputado.
Blraadiantou queseumandatona
CâmaraFedered estará'sempre à
disposição dosmovimentos que
resistem e lutamperumpaísmait
Juao e para todos e todas, concra
0 racismo, contra o negadottismo,
e em defesa dos trabalhadores,
da educaçãopública.gratuUa
dequalidade, doSUS,do
(aitalcdmentodaagrfculnua
familiar, dosidosos e daspessoas
com deficilncU.*<connroeucOes
01 usissoais)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DEUCITAÇAO, PREGÃO PRESENCIAL N' 01/2021.
UCITAÇÃO COMITENS EXCLUSIVOS PARA MEE EPP.O
Município de SãoJoãodos Patos• Estado doMaranhão, por
Intermédio tiaSecretaria Municipal deAdministrado, toma
público, que promoverá Ueltação na modalidade PregãoPre
sencieiparaRegistro de Preços.OBJETO: Registro de Preços
paraa Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes paraatender
as necessidades das diversas secretarias do Município de São
João dos Palos/MA para o exercido do 2021, Localo Data do
Credenciamento, da Cnirega dos Envelopes e da Realização do
Pregão:Ocredenciamento o o recebimento dos envelopes da
propostasde preçose de habilitação aerãonodia05de feve
reirodo 2021, a parirdas 08:00 horas.Edital: Opresente edl-
lalostaraa disposição dosInteressados nossoguiiitQs locais:Por^Ma Transgarõnd^^ m^elpto^v^^sa^^^
ser solicitadoatravés do e-mail:cpísitimaiagmaii corri

io.localiza-
IS-OOO. São

- açOes podarão ser obtidas
ainda pelo telefone. Fone: (99)3551-2328«219. São João dos
Patos-MA, 19 de janeiro do 2021. Thuany Cosia de Sá Gomes
• Secretária Municipa] de Administração • Poilaría n°001/2021,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DEUCtTAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N* 02/2021,
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio deSão
João dos Patos- Estadodo Maranhão, porInletmédio da Se-
creiarla Municipal de Saúde,toma público, quepromoverá Celta-
çâotiamodalidade Preoão Presondal paraííegistro dePreços.
OBJETO: Registro de Preços futura e eventual aquisição de
oxigênio medicinal e ar comprimido, paraalender as neeessida-
dos da Seactaria Munldpal de Saúdado SãoJoão dosPatos/
MA, para o exercido de 2021. Locale Data do Credenciamento
daEntrega dosEnvelopes e daRealização doPregão; Ocro-
dendamento ooreceblmonlo dosenvelopes depropostas do
preçose de habilitação serão nodia05do fevereirode 2021,a
parilrdas 10:30 horas. Edital: O presente editalestará â dls-

partnda'?' s^^es Trans-do TÇE/MA: i!aw.1ce.tpa^b°/8a1ap°p°f^flrt^
atravésdoe-mail: colsiDmarapmail.ccm. bemcomosorrelirado
pessoalmenteno Setorúe Udteção, jocaitzado naAv. GetúCo
Vargas,135,Centro- CEP;65.665-000, S&o João dosPeles/
MA, Maieres Inform^õospoderãoser obtidasaindapelotelefo
ne.Fone: (99) 3S51-±528«219. SãoJoãodosPatos-MA, 19
de Janero de 2021, Márdo José de OCvcIm Uma -Sodotárb
Municipal de Saúde -Portaria n*007/2021,

:FlãVi&'Dmô

A luta pelas vacinas
Vivemos nesta semana um
dos dias mais aguardados pela
população brasileira: o irútío da
vadnoçSn contra a Covld-19.
Porébído, quetlamos estar
celebrando esta data há mal»
tempo,mas,Infelltmeme,o
discurso negado Distasobre a
pandemia produz desastres,
a exemplado atrasoda
vacinação em todo o Brasil. Nâo
podemosdizer que já temos
umaCampanhaNadonol de
Vadnação. Isso sõ ocorrerá
quandohouvercertezasobre
novasetapas,com quantidades
e datas claras. Contudo, a
locompetõncla nas relações
lotemacionais colocou o Brasil
às margensdas negociações
no que tangei corridapela
obtençSo dasvacinasem
cuantidadenecessáriaao país.
Adiplomacia brasileira, queera
respeitada no mundo, tendo nos
BRICSumdos mais importantes
pilaresda políticaexterna,foi
substituída por uma submissão
absurda aos Estados Unidos,

sem nenhumproveitoi nossa
Nação. Agora, precisamos de
Insumos e vacinas exaiameme de
paUesdosBRICS; China,índia
e Rússia.Ouseja, a ideologia
extremista de Bolsonaro está
Implicando o pagamento de uio
alto preço pelapopulação,como
lamentavelmente estamos vendo
com mortes, sofrimentos e caos
econômico.
Os governadores continuam
atuando unidos em busca
desoluções, Éfundamental
queo Brasiladotetodasas
possibilidades de importação
de imunizantes, mas muito
especialmente queviabilize
a tabrlcaçâo de vacinas no
nosso lerriidrio. Para tanto,
que sejamutilizadastodasas
nossas estruturas cientlAcas, a
exemplo do Instituto Butanian
e da Fiocruz, alám de diversos
laboratóriosprivadosque
dispõem de capacidade técnica
para essa produção em caráter
de urgência.Maisque um Plano
Nacionalde Imunização, é

imperativo que se estabeleç um
programanadonal de prodi ão
deímunobloIógIcos,haJav1 taa
realidade continental dopai .
Cito o médico foão Banllsial
Risl Júnior, uma das maiores
autoridadesem epldemlologla do
Brasil 30afirmar que a escala da
necessidade vacinai brasileira é
muito signlAcaüva pata que se
dependada ofertado mercado
Iniemadonal, além de ser
indispensável o controlenadonol
de qualidadedosprodutos
utilizadosnas vacinasque
compõemo planode imunização
no Brasil.
A nossa realidade atual é a
continuabatalhapelorecebimento
de maisdosesdasvadnas já
aprovadas pelaAnvisa.Nio
descans.ircmos enquanto não
pudermos garantira cobertura
vacinaidospúblicosprioritários
do Maranhão,com maior
brevidade. Esta semana, em
um esforçologísticoinédito,
conseguimos entregaras primeiras
164 tnJI doses recebidas aos 217

munldp^tsliàÊfritlJttes, em
apenas 36 hoifcjama íorça-tanfa
gigantesca, quVfoniou com a
açãode3 aviões,3 hellc^eros
ede 30 automóveis, combinando
o iransponepor terraa ar para
fazercnegaras vacinase as
serin^ eagulhas, omais rápido
possível aopovo maranhense.
Wossegulremos, nos próximos
dias,comsemelhante açSode
distribuição, tio logo recebamos
osnovoslotesdo Ministério ^
Saúde.
Reforçoque nâo remosmedido
esforços para proteger asaúde
e a vidada nossapopulação.
For Isso.reitero o pedido
de que todos continuem
contribuindo com o combate ao
coronavirus, adotando todas as
medidas sanitárias necessárias
à prevenção,comousode
máscaras,higlenlzaçSo dasmSos
e respeitoaodistanciamento
social. Essa éuma batalha que
precisamos lutar Juntos, cada um
fazendoa sua parte.Tenhofé que

Governo vistoria obras e confirma novas
ações em bairros e na zona rural de São Luís
o secretário de Estado das
Qdades e do Desenvolvimento
Urbano(Sedd), Márdo Jenv,
aproveitou a manhãdestesábado
(23)paravistoriarobrasestaduais
em execução na ddadedeSlo
Luíse paraconhecerregiõesda
capitalque receberãonovasações
do Governo do Maranhão.
Acompanhada de equipetéotica
da Sedd, o secretário ouviu
demandas dapopula^ e
confirmou a realização deobras
e serviços públicos em diversas
localidadesda capitalmaranhense.
Duraniea agenda,Márdo Jeny
visitoucomunidades nas regiões
da VilaIsabelCafReira,Qdade
Olímpica e no Residendal
Ribeira, zona niral de 53o Luís.
NoResidencial Ribeira, o
tecreiirio conferiu o andamento
de obrasde pavimentação
asfáltica e deconstrução deuma
praça empreendida pela Sedd,
noperimectt) quecompreende a
Igrejae umcentrocometdaL
Ponte na Vila Isabel Cafeteira
NaVIb IsabelCafeteira,o
seaetárioatendeu solltítação
do vereadorAstrode Ogume
confirmou melhoria naponteque
liga o bairro ao Residendal João
de Valee ao bairro Aurora, sonho
antigodosmoradoresda região.
'Estamos aqui para vera
solicitação deuma Intervenção
multoImportante, queé a ligação
da Vila Isabel Cafeteira com o
Residencial João do Vale e com
a Aurora. De fato constatamos
tratar-sede umaobra impoitanie.
Estamos aquiavaliando paraCrovidendar exatamente essa
gação,queé multoImportante

Eara apopulação desses três
rims", afirmou o secretário.

A empregada doméstica Jullene
Vieira mora na Vila Isabel
Cafeteira e acredita quea cèra
vaifadlltar multo a vida dequem
mora e transita todos os dias entre
esses bairros.
*Val melhorar muito aqui porque
essaé a passagem dopovoda
IsabelCafeteira parair parao
Anil eAurora. Êoúnico lugar
queelestémparaIr.Seelesfiarem

10 secretárioMárdoJeray, acompanhado de técnicos, vistoria obras
[^dúais,ettveiecuçÍojjacjdâdedeSão.Lufi^_

poroutrolocaleles têmquedar
uma volta multo grande. É longe o
percurso.Aqui as olanças passam
para irpara aescola. Tbnto opovo
deli vemparacá,quanto osnaqui
vãopra lá poressecaminho',
disse Josilenc.

PRAÇA DA PAMlUA
NO RESIDENCIAL
TIRADENTES

Atendendoreivindicações das
comunidades que vivemnaregllo
daCidade Olímpica e entorno,
MárcioJeny tambémratificou
a construção de umaPraçada
FamílianoResidencial TÍndenies.
Espaços multlfuadonals
para atividades recreativa]
e culturais, equipadascom
playground, academia ao ar
livre e infra estrutura de lazer e
convivência para todas as Idades,
asPiaçasda Família Imegram
umprograma deurbanização
executado pela Secretaria de
Estado deGoverno (Segov), que
já alcançou diversas regiões e
cidades maranhenses.
De acordo com o secretário
Márcio Jeny,asobrasdaITaça da
Família no Residencial TIradentes
já foramautorizadas pelo
governador FIávIo Dinoe devem
ser iniciadas em fevereiro deste
ano, beneficiando2.500 famílias

que moramno local.
'Aqui tecemns umequipamento
público multoImponante para
os moradores do Residendal
TIradentes,atendendouma
relvlndlcaçõo da comunidade.
Maisumaobraqueseráinidada
brevemente", garantiu.
Aindana região daCidade
Olímpica, o sccreiáriovisitouo
Residendal Lar de Cristo, onde
conversou cou) moradores sobre
a regularização fundiária de
moradiasna regIJo.

Av-Xitóránea", 300 - GalKau
(98) 3235 3994 / 98414 4624
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PRAÇAE
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NO
RESIDENCIAL RIBEIRA
Márdo Jeny encerroua sériede
visitasnazonaruralde^o Luís
cmna fiscallzaçlodo andamento
dasobas de pavicnenlacio e
reci^aação asfáltica e u ito
de consiii]^ de uma praça no
Residendal Ribeira, quebenefidará
ctnenas de famílias.
'Aqtd no Residendal Ribdra, nuN
uma açõo multo Imponante do
Covemo do Marannão executada
pelaSedd. Aquimcrammilharas
depessoas ee umequipamento
importanteparaa comunidaik-. Há
outras ações aqui naRibeira. Ali DÓS
temes umserviço depavimeitaçâi^
serviçotambém de lapa-buncos
dasvias dobalno, melhoraixlo
enoraiemente a trafegabiUdade*,
rtssahou MiraloJeny.
'Dialogando, fiscalizando e
viaciiando a gentevaicadavez
maisaperfdçoando asgrandes
realizações queo govemador
FIávIo Dlno temfeito aquina
nossacapital.E vamcs continuar
intoirificando cada vez inais
estasações,dicgandoa todaa
ddadecomobras, comserviços,
melhorando sempre aqualidade de
vidadonosso povo", completou o
seoetiiia
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lObraidcInfracslrútura" realizada] noInterior daIlhatambém foram
;lrispecionadaspe!o>e>Te_tirJoMírdo,JertT_
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