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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃÕ JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NO 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

unicef#

FOLHA n®

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 05/2021

bnca

O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por Intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.

OBJETO: Registro de-Preços paraTa^^Contrataçãprde^ernpresaTespecialIzadaVpara prestação de
serviços de locação dê.Máquinas Pesadas,'.veículos de grande,porte e equipamentos de
terraplanagern^ em Regime de Horas, sem Operador, sem Combustível para atender as
necessidades jiesta Secretaria Municipal de Obras de São João dos Patos -MA.j

Lòcai eData dp Credenciamento,'da Entre Envelopes eda;Rea!ização do
Pregão: O credenciamento e o .recebimento'dos^ envelopes de propostas de preços e de
habilitação serãomo dlá^ísd de;2Q2Í,:á'partlf-das 10:36ihóra?. .• j

j. _ '-a:...-'.! ''''
Edital: O presente\édital, estará-à;;disposição\,dos/íhteressados 'nos seguintes

locais: Portal" da Transparência dò,,--m'unlGÍpiò':'',- www."sáò'lóaòdospãtós.ma.gõv.br. site do
TCE/MA: w/ww;tcê.ma.go^.b-r/sacop^ p^erá\^sèr>"solítít^ ' .aítravés | do e-mall:
cpIsjpma^gmall.Gom, bem çomo sTr-reíírãdo-pess^^ no Setor de Licitação, localizado
na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP:-65:665-00G,~;São-Joã,O;'dos Patps/MA. (

MaíoresJnformáçõeS;:p'òderão. ser obtidas,ainda',pelo^tèlefone. Fone:
2328/2219. ]

A •• • • í*A^ r!
• ^ .

Sao João'dos,Ratos - MA; 19 dè ja'nelrb'de-2Ò21.
: - .

' , : 'Thuahyrcdyhdí^^à Gomes
Secxejária

Pott^nTríÇ 001/^21

V/'

- •

'

www.saojoaodospatos.ma.gov.brAv. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

(99) 3551-
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tro - 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, 19dejaneiro de 2021.ThuanyCostade Sá Gomes
- Secretária Municipal de Administração - Portaria n"001/2021.

AVISO DE LICITAÇAO. PREGÃO PRESENCIAL N® 02/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEE EPP. 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 aquisição de oxigênio medicinal e
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 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 á dis
posição dos interessadosnos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:

' " www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
V / CDlsÍDma@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 infonnações 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 PRESENCIALN° 03/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEEEPP. OMunicípio deSão
João dos Patos - 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 de Preços paraeventuais aquisições de gêneros
alimentíciosda cesta básica para distribuição gratuita as famílias ca
rentes do Município de São Mateus do Maranhão/MA. Local e Data
do Credenciamento, da Entregados Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dosenvelopes de propos
tas de preços e de habilitaçãoserão no dia 05 de fevereiro üc 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.eov.br/sacoo. poderá ser solicitado através do e-mail:
cnlsÍDma@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. SãoJoão
dos Patos-MA, 19dejaneiro de2021. Géssyka Raflégia Lima Sousa
- Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n° 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N"04/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal deAdministração, torna público, que promovera licitação
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJE
TO: Registro de Preços para o fomecimento sob demanda de Gás
Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em
cilindro de P-13 -botijão 13kg,visando atender as necessidades das
diversas secretarias. Local e Data doCredenciamento, daEntrega dos
Envelopes e da Realizaçãodo Pregão: O credenciamento e o recebi
mento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão
no dia 08 de fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital:
O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes

D.O.PUBLICAÇÕES DETERCEIROS

locais: Portal da Transparência do município: www.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.m

solicitado através do e-mail: cnlsinmafrDb

retirado pessoalmente no Setor de Licitaç
lio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-00
Maiores informações poderão ser obtidas
(99) 355I-2328/22I9. Slo João dos Pat<

2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secret
tração - Portaria n® 001/2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 05/2021.
O Município de SãoJoão dos Patos- Estadodo Maranhão,por inte^
médio da SecretariaMunicipalde Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de em
presa especializada para prestação de serviços de locação de Máqui
nas Pesadas, veículos de grande porte e equipamentos de terrapla
nagem em Regime de Horas, sem Operador, sem Combustível para
atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestmtura
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 serão no dia 08 de fevereiro de 2021, a partir das
10:30 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos inte
ressados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.

br/sacoD. poderá ser solicitado através do e-mail: cDlslpma@gmail.
com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, lo
calizado na Av. GetúlioVargas, 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 Muni
cipal de Administração - Portaria n" 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENOAL N® 06/2021.
O Município de SãoJoão dos Patos- Estadodo Maranhão,por inter
médio da SecretariaMunicipalde Administração, toma público,que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a prestação de servi
ços de Dcsinsetizaçâo, 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 dosenvelopes depropos
tas 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 disposi
ção dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: vtww.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado através do c-mail:
cplsjpma@gmail.com. bemcomo ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA. Maiores informações poderão
serobtidasaindapelotelefone. Fone: (99)3551-2328/2219. SãoJoão
dos Patos-MA, 19dejaneiro de 2021.Thuany Costade Sá Gomes-
Secretária Municipal de Administração - Portaria n" 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 de Assistência Social, toma público, que promovera lici
tação namodalidade Pregão Presencial para Registro dePreços. OB
JETO: Registro de Preços para a aquisição de enxovais pararecém
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Preços para a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para
atender as necessidades das diversas secretarias do Município
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 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 DE LICITAÇÃO. 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.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. 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: cplsjpma@graail.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
Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para o
fornecimento sob demanda de Gás I iqu^qitíg ^^Betróleo - GLP

:ilmãro de

s das diversas^^retarias.
a Entrega ^
ciamento e a^«ecebimento

(gás de cozinha), acondicionado em
kg. visando atender as necessidade
Local e Data do Credenciamento, c
da Realização do Pregão: O credei
dos envelopes de propostas de preç is e de habilitação serão no
dia 08 de fevereiro de 2021, a partir doe 08:00 horos. 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® 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:
wvnv.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 Árvores,
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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qiiesOes r^-ames paraa manuieneaoda

jsegaaagedoben estargeral

É big, é big
(^em rasgafolltdia
nessedomingo,
conedleo

cadocdaolo^ta
JoIoFtniado
e comemota a

(kta on família
lespertandoos
pròocdosde .}{/* M* '
segurança da Qjvid. ' !'' '
Saúde emiiun
anos de vida, sio os
votos da cohma.

Canais digitais
Equatorial
DeWdo a pandemis daCovld-19 eo
dlsianciamenio social oscanais digitais foram
destaque noano de2030. vírias empresas
seadaptaram aomomento e Investiram em
plataloimas digitais patamelhor render
osdienies. Nesse sentido, a Equatodal
MaranhSo nio mediu esforçospara melhorar
aindamaisosserviços ofereclúos nassuas
multíplauformas (site, app aassistente
virtual). EaQara, assUtenie virtual que
atende pelo WhaisApp. noscasos dcrcUgaçJo.
cadastro no programa Ibilfa Soda! Baixa
Renda, cúdigo debarras para pagamemos,
iiariultis dedébitos eemlsslo desegunda
viadan>ma,a]émdeiambtopoderalenara -
companhia acerca dealguma falta deeoeigia
no seu balm.Outras plauformas digitais para fadUtar osterdiroento aos dierues
MO ostie daempresa www.equatortalenergiicom.bt eoAPP Equatorial Enenda
disponível paraAndrold elos.

rUiÚAat&iUct Genaiede
Rdadaiufflcnia como Oleue tia

lEouitorlil

AVISO DE LICITAÇAO. PREGÃO PRESENCIAI NS 03/2021. IICITAÇAO
EXCLUSIVA PARAMEEEPP.O Município deSJo Jo3o dos Patos • Estado
do MaranhSo, porintcrnjarCr. H.
Sotíal, toma público, qu'
Presenciai para Registre

promovera lidtscEo na modalidade PreaJo
le Btro de Prepos para

Sé SEo Mateus
oto, da Entrega

oanciamenio e O

es de propostas JKiUHriQShahlliracSQ
Iro de 2021, a partir das 15:00 horai.EdUal:
dlsposIçSodos Interessados nos seguintes

Inda do município;www.saojoaodospatos.
gmbi

eventuais aquIsiçBes de
disttibtdçSo gratuito as h nHlascarentes do Muni

gêneros slirrentidos da

do MaranhSo/MA.local
dos Envelopes e da Re.
recebimento dos enveio'
serdo no dia 05 de feven

O presente edital estará
locais: Portal da Transpa
ma.gov.br, site do TCE/
sotlciudo através do e-mall: qilslpma@gmalt.com, bem como ser
redrado pessoalmente no Setor de UcltacSe,localizadona Av Getúlio
Vargas,13S,Centro-CEP:6S.66S-(XX], SSgJo3odos Patos/MA Maiores
inIormaçOes poderioserobtidas aindapelotelefone, Fone: (99) 3SS1-
2328/2219.SÍ0 JoJo dos Patos- MA. 19de Janeiro de 2021.Géssyka
Raflégia Uma Sousa - Secretirla Munidpal de Assistência Sodal •
Portaria n<010/2021.

Data do Ciedep
iraçSo do Kregaq

AVISO OE UOTAÇAO. PREGAO PRESENCIAI Na 04/2021. UOTAÇAO
DtCLUSlVA PARA ME E EPP.O Munidplo de S9o JoSo dos Patos -
Estado do MaranhSo. por intermédio da Secretaria Municipal de
AdmInIstrapSo, torna público, que promoverallcitaçSo na modalidade
PregSo Presencial paraRegistro de Preços.OajETO: Registro de Preços
para o fornecimento sob demanda de CSs Uguefcito de Petróleo
- GLP (gás de cozinha), acondidonado emcilindro de P-13 - botijSo
13 fcg, visando atender as necessidades das diversas secretarias,
local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
ReaEiaçSo do PregSo: O credenciamento e o recebimento dos
envelopesde propostasde preçose de habUltaçSo serSono dia08 de
fevereirode 2021,a partir das 08:00horas-Ediul: O presente edital
estará à dIsposiçSo dos Interessadosnos seguintes locais: Portalda
Transparência do município: www.tao)oaedosp3tos.ma.go*br, sitede
TCE/MA: www.tce.ma.govbr/sacop. çioderá sersolicitado através do
e-mall:cpls|pma@gmaiLcom, bemcomoser rctrado pessoalmenteno
Setor de ItcitaçSo, localizado naAvGetúlioVargas, 139,Centro- CEP:
65,669-000, SSoJoJo dos Patos/MA.Maiores InformaçEes poderSo
ser obddasainda pelotelefone. Fone:(99)3951-232S/22l9.S3o loEo
dos Patos- MA19de Janeiro de lOll.Thuany Conade SáGomes -
SecretáriaMunidpalde Administração - Portarian>001/2021.

AVlSOD£LrCITA;AO.PREGÍOPR£SENC1AlN>OS/2021.0Mun1clplode
SSoioSodosPatos-Estadode MaranhSo, porIntcrmédIodaSccretarla
Municipal de AdmInIstraçSo, tornapúblico, que promovera llcitaçSo
na modalidade PregSo Pretenclal para Registro de Preps.OSIETO:
Registro de Preços paraa ContrataçSo de empresaespecializada para
prestaçSode serviços de lecaçSode Máquinas Pesadas,veículos de
gnnde portee equipamentos de terraplanagem emRegime de Horas,
sem Operador, sem Combustívelpara atender as necessidades desta
SecretariaMunidpalde Infraestrulura do Município de SSoJoSodos
Patos-MA.loeal e Data doCredenciamento, da Entrega dosEnvelopes
e da ReallzaçSo do PregSo: O oedendamento e o recebimentodos
envelopesde propostasde preçose de habintaçSo serSonodia 08 de
fevereiro de 2Ü21, a partirdas 10:30horas.Edital: O presenteedital
estará à disposIçSo dos Interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaedospatos,ma.gov.br, sitedo
TCE/MA: wwwtee.ma.gov.br/sacop, poderáser solldtadoatravés do
e-mail: cplsjpm3@gmall.com. bemcomoserretirado pessoalmenteno
Setorde UeltaçSo, localizado na Av. Getúflo Vargas, 135,Centro -CEP:
65.665-000, SSo JoSo dos Palos/MAMaiores informaçSes poderSo
ser obtídas aindapelotelefone, fone; (99)3551-2328/2219, SSo JoSo
dos Patos- MA, 19de janeirode 2021.Thu3ny Costa de SáGomes -
Secretária Municipal de AdmInIstraçSo - Portaria n»001/2021.

AVISO DEUCnAÇÃO.PREGÃOPRESCNClAlNe06/2021.OMunleIpiode
SSoJeSodosPatos-Estadode MamnhSo, porIntemsédio daSecretaria
Munitípal de AdmInIstraçSo. torna púbTico, quepromovera üdtaçSo
na modalidade PregSo Presencial para Registro de Preços.OBJETO:
Regiqro de Preços para a prestaçio de serviços de DesInsetIzaçSo,
DesraOzaçSo, DescuplnlaçSo, Roço, Capina, Poda deArvores, limpeza
de Caixa d'águae limpezade Cisterna para as diversassecretariasde
SSo João dos Patos/MAloeal e Data doCredenciamento, daEntrega
dos Envelopes e da Realização do PiegSo; O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de propostas de preços e dehabilitação
serSonodia08de fevereiro de 2021.a partirdas15:00horas.Edital;
Opresente edital estará Sdisposição dosInteressados nos seguintes
loais:Portal daTransparência domunidplo; www.saojoaodospatos.
ma.gov.br, site do TCE/MA www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mall: cplsjpma@gmallcom, bem como sei
redrado pessoalmente noSetor deLicitação, localizado naA«Getúlio
Vargas, 135. Centre •CEP; 6S.665-(X>0, SSo JoSo dosPatos/MA,Maiores
InformaçSes poderSo serobtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3551-
2328/2219550 JoSe dos Patos - MA. 19dejaneiro de 2021.Thuany
Costa de 5áGomes-SeqetáriaMunicipal de JldmlnisttacSo - Portaria
ne Oúl/2021.

AVISO DE UCITAÇAo. PREGAO PRESENCIAI N« 07/2021. UCHAÇAO
EXCIUSIVAPARAMEE tPP.OMunIcIpio deSSo JoSo dosPatos-EsBdo
doMaranhSo, porIntermédio daSecretaria Municipal de Assistência
Social, torna público, que promovera lidtaçáo na modalidade PregSo
Presenciei para Registro de PreçotOBJETO: Registro de Preços para
a aquisição deenxovais para recém nascidos da Secretaria Municipal
Airistêncla Social do Município de SSo JoSo dos Pato$-MA para
o exercício de 2Q21.local e Data do Oedendamento, da Entrega
dos Envelopes e da RealliaçSo do PregSo: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes depropostas depreços e dehabrnaçSo
serão nodia12defevereiro de2021, a partir das08«>horas.Ediul:
Opresente edital enará i dlsposIçSo dosInteressados nos seguintes
locais: Portal da Transparência domunidpb: www.saojoaodospatos.
ma.govbr, site do TCE/MA: wwwlee.magev.br/sacop, poderá ser
solldtado através do e-mall: ipI5jpma@grrail.com. bem como ser
retírado pessoalmente noSetOf deUcitaçSo. localizado naAv. Cetúno
Vargas, 135, Centro-CEP: 6S.665-0tX», SSo JoiodosPatos/MA.Malorei
Infoimaçóes poderão serobtidas ainda pelo telefone. Fone: (99)3551-
2328/2219.510 João dos Patos - MA. 19 de Janeiro de 2021.GéssylB
Raflégia Uma Sousa - Secretária Munidpal de Assistência Socfal •
Portaria n> 010/2021.


