
ESTADO DO MARANHAO

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

Secretaria Municipal de Assistência Social

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N^ 08/2021

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP

unicefiS)

FOLHA

Rubri^

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 a futura .è .eventual aquisição de urnas
funerárias e serviços de'translado, para atender as famílias carentes do .lyiúhicípio de São
João dos Patos/MA, para o^exèrcícíode 2021.' - •

Local e Datá dó Credenciamento,'dà.Ent^^ dos Envelopes e da ;Realízação do
Pregão: O credenciamento e o r%èbJmeritb\dos-eri^^^^^ de propostas dé preços e de
habilitação serão no dia*12"de;fevereíro de 2021, a partlrdas 10:30 hòfas.-

I.
! • ^ V' A r:-.' A' = Ã' A' . í

Edital: O presènte/éditál estará" a ;disposiçãò',dós«Intêressados nos seguintes
locais: Portai da Transparência dò^münícípiÒ:vWWw'.sabidao'dospatos.ma.gov.br. site do
TCE/MA: vvww.tce.ma.gòv.>b'r/sacQP. . nodeVá V iser"' solicitado através i do e-maii:
cplslpma(5)gmail.com. bem cornõ"ser retirado pessoalmente no,Setor de Licitação, localizado
na Av. Getúlid. Vargas, 135, CènTrõ'-"CEPr65:665rÕ0l)7SãõJõãb:dos Patos/MA. í

' ° . .'íi 1 ' • • ; )•- l/l I : ; . V

i N\/?5 .v/Á/ví.
MaioresJnformàções:poderão ser obtidás^áinda;pelo telefone; Fone: (99) 3551-

2328/2219. -• •

... •••, I
•SãoJoão dós Patos-MA, 19:dejane|ro-dé 2021. 7. i

•À-'/

lès^ka Raflegl^Lima Sousa- .
-Secretária Municipal de Assistência.Social

Portaria n^ 010/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Rua Jarbas Passarinho, n® 1196, Bairro São Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ NO 06.089.668/0001-33

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório n° 08/2021, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor Preço por Item, as publicações do Aviso
de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do
Maranhão, Diário Oficial dos Municípios-FAMEM e Jornal de Grande Circulação
no Estado do Maranhão.

São João dos Patos/MA, em 25 de janeiro de 2021

lóstenes Fi^nandõ

Pregoeiro
ousa

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



V.

D.O. PUBLICAÇÕESDETERCEIROS

nascidos da Secretaria Municipal Assistência Social do Município
de Sâo 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 propos
tas de preços e de habilitação serão no dia 12 de fevereiro de 2021,
a partir das 08:00 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,eov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-inail:

cplsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado naAv. 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, 19de janeiro de 2021. Géssyka RaflégiaLima Sousa
-Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n® 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 08/2021.
LICITAÇÃO COM ITENSEXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O
Municípiode São João dos Patos- Estadodo Maranhão, por intermé
dio da Secretaria Municipal de Assistência Social, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual
aquisição de umas funerárias e serviços de translado, para atender
as famílias carentes 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 recebi
mento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão
no dia 12 de fevereiro de 2021, a partir das 10:30 horas. Edital:
O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes
locais:Portal da Transparênciado município: www.saoioaodosDatos.
ma,gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser
solicitado através do e-mail: cnl.sinma@gmail.com. bem como ser

retirado pessoalmenteno Setor de Licitação, localizado na Av. Getú
lio 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 RaflégiaLimaSousa - SecretáriaMunicipalde Assis
tência Social - Portaria n° 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 09/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio deSão
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração, torna público,que promoveralicitação
na modalidadePregãoPresencialparaRegistrode Preços.OBJETO:
Registro de Preços para a Contratação de empresa (s) especializada
(s) em fornecimento sob demanda de Materiais de Limpeza e Higie
ne, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Mu

nicípio de São João dos Patos/MA. Locale Data do Credenciamento,
da Entregados Envelopes e da Realização do Pregão: O credencia
mento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de
habilitação serãono dia 12 de fevereiro de 2021, a partirdas 15:00
horas. Edital: O presente editalestaráà disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.
saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: ^vww.tce.ma•gov•h^/
sacoD. poderá ser solicitado através do e-mail: cDlsTDma@.gmail.com.
bemcomoser retirado pessoalmente noSetordeLicitação, localizado
naAv. Getúlio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, São João dos
Patos/MA. Maiores informações poderão serobtidas ainda pelo tele
fone, 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.

SEGUNDA - FEIRA, 25 - JANEIRO - 2021

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 01/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por in-

termédio da Secretaria Municipal de Adm^i^g^f^^i^ público
que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJ" '
TO: Contratação de empresa para a prestação
sultoria Técnica Administrativa nas áreas (k LicitaçõeJ^^^^atos
para atender as diversas secretarias do Município de Sã^João dos
Patos - MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega doe En^
velopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão
no dia 15 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.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser
solicitado através do e-mail: cplsipma@emaÍl.com. bem como ser
retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getú
lio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone. Fone:
(99) 3551-2328/2219. Sâo João dos Patos - MA, 19 de janeiro de
2021. Thuany Costa de Sá Gomes- Secretária Municipal de Adminis
tração -Portaria n® 001/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA

AVISO DELICITAÇÃO - TOMADA DEPREÇOS N® 001/2021-
CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 091/2020.A PRE

SIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS, ESTADO DO

MARANHÃO realizará,às 09:30hs do dia 09 de fevereiro de 2021,
na sede da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, situada na Rua
José Antônio Francis, n® 15, Centro, Timbiras/MA, CEP 65.420-000.

licitaçãona modalidade Tomada de Preços, no regime de Emprei
tada por MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando contratação
de empresa especializada para construção de QUADRA COBERTA
POLIESPORTIVANO BAIRRO SÃOSEBASTIÃO, LARGO SETE
CASAS, CONVÊNIO N® 869588/2018, no Município deTimbiras/
MA, na forma da Lei Federal n® 8.666/1993 c demais normas per
tinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte
ressados na sede da CPL, no horário de 08 às I2hrs, para consulta gra
tuitamente ou adquirido mediante recolhimento da taxa de RS 30,00
(trinta reais). Informações adicionaisno mesmo endereço. Timbiras/
MA, 20 de janeiro de 2021. Neila Melo Bezerra - Presidente da CPL.

COMUNICAÇÕES

AUTO POSTO DANIELE LTDA- ME
CNPJ; 20.487.953/0001-33

A empresa Auto Posto Daniele Ltda - ME, CNPJ: 20.487.953/0001-
33, torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de Operação para
atividade de Comercio Varejista deCombustíveis paraVeículos Auto
motores, conforme Processo n® 8298/2021, localizado Rua Avaranda-
do n® 02, Bairro Avarandado, Amarante do Maranhão - MA.

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE, toma público, que REQUE
REU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Na
turais - SEMAa Renovação da Licençade Operaçãopara as ativida
des de Fabricação de cimento, em 15 de janeiro de 2021, conforme
Processo 06514/2021 a ser localizado na Estrada de Acesso à BR 135
Mód.1N° 1.500 Distrito Industrial Vila Maranhão, no município de
São Luís - Estado do Maranhão.
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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*» 07/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Assistência Social, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a
aquisição de enxovais para recém nascidos da Secretaria
Municipal Assistência Social 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 12 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 TOE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpmaCSgmail.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 LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N« 08/2021.
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O
Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipéil de Assistência Social, toma
público, que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preços para a futura e eventual aquisição de umas funerárias e
serviços de translado, para atender as famílias carentes 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 12 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. Géssyka Raflégia Lima Sousa - Secretária
Municipal de Assistência Social • Portaria n^ 010/2021.

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N»09/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. OMunicípio 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 para a
Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento
sob demanda de Materiais de Limpeza e Higiene, visando
atender as necessidades das diversas secretarias do Município
de SãoJoão dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimentodos envelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 12 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 Vargas, 135, Centro - C ÍPy
dos Patos/MA. Maiores informações ; iode
pelo telefone, Fone: (99) 3551-2328/1
MA, 19 de janeiro de 2021. Thuar
Secretária Municipal de Administraçâ

219. São João

y
) - Portaria

Publicado por: LOURDES yAfíVJ Th rAVAiriMTTr
Código identificador; 6186a0251600b8cebbd94f0948160542

EXTRATOS DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
Considerando as informações, pareceres, documentos e
despachos contidos no Processo Administrativo n°
0401006/2021, RATIFICO e HOMOLOGO a Inexigibilidade
reconhecida pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de
Administração de São João dos Patos -MA,para contratar com o
Senhor A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, CNPJ:
11.669.032/0001-09, por INEXIGIBILIDADE, objetivando a
Contratação de treinamento de Curso de Licitações públicas e
formação de Pregoeiros com a inscrição de servidores públicos
deste município de São João dos Patos/MA. Essa Termo se
fundamenta no inciso II do artigo 25 da Lei Federal n^^ 8.666/93.
O valor global do contrato é de R$ 6.100,00 (Seis mil e cem
reais), que será pago com recursos do Programa de Trabalho.
PODER: 02 PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE: SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e
Funcionamento da Sec. de Administração - 3.3.90.39.00 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, pertencente a
Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patos -
MA. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e
determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade,
determino a publicação deste ato. São João dos Patos/MA, 08 de
Janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes • Secretária
Municipal de Administração.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
Considerando as informações, pareceres, documentos e
despachos contidos no Processo Administrativo n®
0501004/2021, RATIFICO e HOMOLOGO a Inexigibilidade
reconhecida pela AssessoriaJurídica da Secretaria Municipalde
Administração de São João dos Patos -MA, para contratar com o
Senhor NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LTDA EPP, CNPJ: 07.797.967/0001-95, por INEXIGIBILIDADE,
objetivando a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e
comparação de preços praticados pela Administração Pública.
Essa Termo se fundamenta no inciso II do artigo 25 da Lei
Federal n® 8.666/93. O valor global do contrato é de R$
9.875,00 (Nove mil oitocentose setenta e cincoreais), que será
pago com recursos do Programa de Trabalho. PODER: 02
PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE: SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e
Funcionamento da Sec. de Administração - 3.3.90.39.00 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, pertencente a
Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patos •
MA. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e
determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade,
determino a publicação deste ato. SãoJoão dos Patos/MA, 08 de
janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração.

0^4 CERTIFICADO DIGITAWENTe
i ECO/A CARIMBO DE TEMPO , ^ www.famemlbrg.br .'70/90
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A prorrogação do estado de calamidade
é necessária para a recuperação do Brasil
o Inidodavadaafsó MBdsU etnxeuzQ
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Com mais de sete mil vacinados, Campanha
Municipal de São Luís avança na imunização
Sem registro de aglomerações e com medidas de prevenção contra a Covid-19. Centra!de
Vacinação atendeprofissionais de saúdeque estãonalinha de frente de comôaf© á doença
LUC10<8 VIEIRA

Aláasexia-fkra(22),aCampatita Mioidpalde
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dosa davaete pormãodogoverno Kdaal,
oatoodinmosm desmraltzadí^ eaC2|^
passará aternossasodeieçuspara atQsiiiaçã&
£a iriação aos gmpoi pri^mosdaptimclia fase
dacampúnliA estãocmtBigiladDapmfissitmaia da
saúde, e Idosos dasasas de etepoiED.
Nanuinhldc seil>feii% aequb<i ^ repottagon
doJotual Pequeno esteve00MuhiCBiter ^brae
evr1£cdu ocmntáenafila devaãnaçá^ De
aoccdocom acDordatadtsa deImuntaaçio da
Seanaaia Municipal deSaúde (SoigjsX Qbíss
Lnn n̂anarte defixadoCsMre detimiização
nãoutndIa^ mpanéibdRBD. aspesoas
eqieram seriadas Si cadeirasposldon^com
distância entre uma e outra.
'Csrairars lE^iãtandoodisiandamefto.Antes que
enjum IOCentro deVaonaçio, é tótaaaferiç''

Indusiv^ umiDcenam álcool OD gri', tnÍBCDOu
QiarisieLusa
Seriado acoordaadm debamizaçw, os
profisslooris desaúde predsan apresHiar 00
CsmoMunldpaldeWnaçãoodoaanato
'ccnsclhodeoasse', elúmdeunudedáaçãc)
de suas respectivas unidades desalde, que
CQRuiiovKn aeDuaçâotriialhlsB naqielés Ifvak,
"IVahfilhftVres amo maqugnH ^
dehospitais, quenão têmcws^deOBse;
podem trazerqanas adedáaçào', fiisau
Oiaila».
Qlra inflllll^-jnt^ijCTyfapela iT»f.AiraVTa«
adspottihifiible deumaaitBiilânda daSsãço
deAteudimentoMóvddeUtgénãa(SamiX eib
tm posodeRifeimageiiL "umo éumavxina
nova.seguindo astecomcDdariksdo Mhúslóio
daSaúde, todos osvadnados ubh 30d^nutos
sentados, cemaeqt^ deatfennagBn tazorio
avaliação, esemente 4)06 este bsavabdenuia
hora, seesifmtudoORO.d<ueosbsBdzatks
sãoUhendca* detalhou Qianene.Acuerdoiadcca
dcscíjueaé oinido &BBttódesotoJeirak não
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jçsg^praitoifa^ na Central Mnnídpal deViitlioçSò,pnfissiaHÍs de"••(l»agiaTTbtnqinr»u« |
leaninífaahrianwefi rW>T>t«>—mj '

haviaddonecsáioauiihzaçãodaaníuláiria.
Aünunitâçãcv sobteçonsabilldadé doMuniapó,
(<d inldada natarde detcrc».feira (19).Noiam
soiracairio dos(aoGsstcais desatde, tçieiBS
os tg» eaavam nalinhade fieite decrxitbse ao
eetonavínn eiqudesqueoátalham nasseções <k
mgSfiKa »«TrtgHnrÇ, nilA,r4iTT) frrmr.i
'EstamosnÉssnmae púNicos-alvDi Abrimos
beje (sexu-febi 22)parapiofisiioaib lie saúde
comidade Igual oustgieriora 60anos.Mastâo
deixamosdestotietaosprofisslonsls ctan Uade
InftrisraessA que estãonallnltidefnnre do
combate i CovliLlP*,destacouChariene.
Aindina SQSaJrita (2Õi ícú iniciada a
htuiízaçãopAaim^ssiooaisdesaúdA com luxa
ctába apartirdos60anos, meanoqtte não ^cjam
nalinhaifcfierae oonna aCoviiHg ouQQ setores
deurgêodaeensgéndadastmid^esdesaú^.A
partirdestasegmda^frira oCentroMurddpal
de^^cinaçãoacendeá, tartèan, ptofis'
.sa^oraidade apai&dos40anos.
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plpil, areaaneobçãoéqtsa^kaç3a (klvxi»
sejaadla p̂mapaDO semanal Quan (im aleigia

éaxitr»(ixSdada*, mioonou Quricne.
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AVISO D£ UCIIACAo. PREGXO PRESENCIAI NI OS/2021. LiOIACAo
COM ITENS ExausrvosPARA ME EB>P. OMunicípio d«SSo loão
dos Patos - Estado do MaranhJo, por IntMmídio da Seaetare
Muníipal de Assiaúnãa Sodal, toma púbSto, que promovera
witaçlo na tnodaSdade Pregão Presencial para Registro dePreços.
OBlETO: Registro doPreços para a futura e eventual aguHição de
umasluneráiias e serãçosdo trsníladi^ paraacender as fantfias
carentes do,Município deSão João dosPatas/NW, paro o ctretcicio
de20}l.local e Data doCredenciamento, daEntrega doiEnvelopes
e da RoaTiração doPregão: Ocredenciam«ito e o recebimento dos
envelopes depropostas depreços e dehablOtação serão r»dia12da
bverãre da2021, a partir dast»JOhoru.Edltah Opresente editai
estariã aposiçãodosintetessados noss^umtesbcais: Poe&l da
Trattiparênda domoríeíplo: wurwjaojeaodospstos.magevihf, sitedo
TO/MAwwiv.tcemva.eoKbr/sacon poderá sersokttadoatravés do
o-malI:íplsJpma@gmaü.eom,beiBtomoserrBtirado pessoalmente noSetnr deLteitacão, iocalizado naAv. Getúlio Vargas, 135, Centro. CEP:
6S.66MOO, São João dos Paü»VMAMalore<i InformacSes poderão
serobtWas ainda pelo Irielone, Pone; 09)3S51-2328/2219i3o loão
dosPatM - NlA 19deJaneiro dolímGísjvta Raflégia lima Sousa.Seaeiária Mtaudpal deAssistEnria Sodal -Portaria n» 010/2021.

AVISO DE UCnAÇAa PREGXo presenciai Nt09/2021. uoiacAo
EXOUSIVA PARA ME E EPP. O MimlclNo d« SãoJoão dOS Patos •
Ettado do Maranhão, por Intermídio da Sctreiaria Munidpa) do
Administração, tona púbBco, queproinoveia lidtação ra modaEdade
Pregão Presencial para Registro dePreçoiOBlETO: Re^stro dePreços
para a Contratação deempresa |s)espedailtada |$| ecn fomedmento
sobdemanda deMatcriab dolimpeta c Hlglone, vhando atender as
necessidades dasdiversas secretarias doMunicípio deSSo João dos
PatDi/MA.L)cai e Data doCredenciamento, daEntrega dos Envelopes
e daReantação doPregão: Oeredendamenio e o recebimento dos
envelopes deproposus depreços e dehablOtaçSo serão nodia12de
fevereiro deam, a partir dasiSdM horw.EdItal: Opresmte edhai
estará á deposição dos interessados nosseguintes locais: Portal da
Transparência domunicípio: wwvisa<úoaodoipatcis.mí.Bovhf, sitedo
TCT/MA wwwxce.ma gotbr/sacop. poderá ter solicitado através do
o-milt:tplsipmâg)8m8ilcotn,bemoomoserietifsdopessoalmemenoSetor deLicitação: localirado naAv. Getúlio Vargas, 135, Centro •CEP:
6S.66.5-000, SSo loão dos Patos/MA-Malores InformaçOes poderão
serobtidas ainda pelo telefone, fono: 09) 3SSl-2328/2219S3a João
dosPatos - lAA, 19deJaneiro de202l.niuanv Costa deSáGomes -
Secretária Municipal deAdministração •Ponarta n* 001/2021.
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COOftOENAÇflCSOCREl *VAM,B£NAOtf
DETttANMkinnilAMH NUAICINIDQU

DUAROS 012020 ALCANÇAR NOVU

AdMsSode tarefasnoambientode trabalhose tomou dedslvapara
o bom funcionamento de uma erganiraçSo pública. No
DepartamentoEstadual de Trânsitodo Maranhão(DetranMA), vem
sendoudliradoo modelooraniiaclonaldegestãode bate,queatua
emvárlssáreasetpecíRe8s.EocasodatCoordanacães(leRENAVAM,
REHAINF o da Divisão de ExamesPráticosde Kabiiliação. Em2020.
estes setores superaramdetaflot e fireramadaptaçõespararcaToar
suasfunçõesde maneiraeficienteequalificada.

A Coordenação de Registro Nacional de Veículos Automotores
(RENAVAMJ atende is questões relacionadas ã documentação,
eo^vendo qualquer alteração na característica fTsIca do veiculo.A
Coordenação de Registro Naciotul de infrações (RENAINF) atuaros
questSesrelaclonadasltinfraçõetdetránsltaEaDMsle de Exames
Práticos é responsável pela orpnltlçSo dos serviços ligados ã
reaDzaçlsdos examesparahabiitação.

Os coordenadores destes setores são servidores concuisados do
Deirart-MA o atuam em atividades ligadas ao planejamento,
distribuição deserviços e fornecimento dedados paraos registros
naâonalj. Por Isto, possuemquariRcação profissional e experiência
na área onde atuam.

A Diretora Geral do Detnrt-MA. LatlssaAbdalla Brilto, destaca a
estratégia usada parasuperarasdificuldades e manter aedmiação
dossendçot prestadospeloÓrgão.Itaraairas^ssarTnotesadverslda-
dçsde2Cl20. foi precisoumpbncjamenie audadoso quegarantisse a
eq)3ns3o oa melhorIanosserviços prestados aopública. EparaIsso
temsidofundamental o empenhodosservidores e coordenadores*,
ressaltou.
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j tucas Furtado Amorim, Coordenador de
1RENAVAMdoDetran-MA,expDcaqu«eidesafias
I enfrentados,em202O,nopetfododapandemlá,
I tambêftiisérvlramparaanteciparãslnovaçõese.
j trate(t)ova$metâsparaotétor.
I 'As dificuldades encontradas nos Impulslanaram para abusca
í por melhorias nos stieres.,Recentemente. foi"tmpIcmentado,
' pormeioda Resolução na809/2020doCONTRAN,oCRlV-e,um
I úaeúrtento dlgllol que ^ta, ainda niais. a rida'do'usuário,
I eviandoanccessldadedeemlsslodedocwnenCDstfiicos.Para
' 2021, osdesafios sãoparaavançarmos nosserriços pormeios
i eletrõnicoi, incentivando a.mudança de comportamento da
j popuIaç3oparaMtanavarcalidadequeieaprescnla*aflfmou.

I ACoordenadoradeRENÁ)NFdoOcTranJilA.Ana ims
! Paulo Sanchcs. destaca assoluções cncontràdas
J parasuperar asadirârsidades de2020, pre^án- ~
• dooseterparanovosdesáfios.

'Wetando tônicas modernas daadministração,
»n)0 o Job retotton, conseguimos opacitar novos servidàres
paiá suprir aslàcwasdelxadás poraqusles que seausentaram;
porquestõesdesaúde.Muitas s^uçõei foram encontradas com
a uHiitaçSp dc^eanals de aiendirriento virtual. E apesar do
número deinfrações detrânsitotercaldo, em2020, com ofimda
swpensto dospraréí da.Resolução 8lK/20U'do CONTRAN.
esperamos umrecrudesdmenta nademanda,com'clevaçao do
número deprocessos, mai,• boagestão nosmantém otlm'Lsiat
emrelaçãqsosnovosdesaflos'ressaltou. , . ;

( Par3oChefodaDívis9odeExamesPrátk«s,John
j Reis Malhclros, o.grande desafio fslnantera

quandadedossetriçDSeategunrsçadeusuáríos
< etervideres.
»

' 'Raraa reiamada dosiexames de habilitação
• fi^mnécessártó! adaptações no calendário deprovas, redução
, no número do exames, ádeçâe de"protocolos sánliários.
, reafiraçãodu mutirões aossábados ereadequação doqúadrode
) exáminadorei, buscando a preservação dasaúde dos proHisk>-
r nais, dos «ndldatos ç demais agentes erwoMdos. Para 2021,
: buscaremos suprir ademanda deexames, disponíbiCundo «m
J mato número devag^sera predito na edo^ demedidas
1 .Moitárias. Semprecom,o comptomhsb.de õecutar nosso
; trabalhocom eficiéndaeretponahlTldade. respe'ítandoá ridaã
.^c«irIbulndopafaun)tiinsitoit»(sseguro',ohsÍErvou.
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