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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N9 04/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP
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O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, torna público, que Ipromovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
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OBJETO: Registro de PreçoS';para o.fórnecímento sob'dem'ahda dé Gás Liqüefeito

- ' - - ' S!f -Ide Petróleo -/GLP;^(gás^dé'cozirihá)i açondicionãdojem óilihdro ide;l^ -íbotijão 13 kg,
visando atenc er as;necêssidades das diversas sécrêtariãs.

Local e Data.do Credenciamento; da^ Entrega dos Envelopes e da Realizaçao do

e de

Edital:;_0, presente^-édital .estàrá"'à''dl.sposição^dpsvinte^^^^^ nos seguintes
locais: Portalj da .Transparência d6''niLjnicipÍóVfwww.saòioáodospatos.ma.'gov.br, site do
TCE/MA: \M\Anni ffa rMo 'í '•'2.^^^-'̂ j_ _ «i.www.tce. m a. govi br/saco p.

2328/2219.
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Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA !
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000,

CNPJ NO 06.089.668/0001-33 '
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Junto aos autos do Processo Licitatôrio n° 04/2021, ria modalidade

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo merídr Preço:por Item, as publicações do Aviso
de Licitação ,no Quadro de Aviso desta Prefeitura, DiáriòJ Oficial :do Estado do
Maranhão, Diário Oficiafdos Municípios-FAMEM e Jomál-de Grande Circulação
no Estado do'Maranhão: ' '
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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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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 dosPatos-MA, 19dejaneiro de 2021.ThuanyCostade Sá Gomes
- Secretária Municipal de Administração - Portaria n" 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN" 02/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E 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 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 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 à dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: ww\\^saoioaodospatos.ina.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@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 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 para eventuaisaquisições de gêneros
alimentícios da cesta básica para distribuição gratuita as famílias ca
rentes do Município de São Mateus do Maranhâo/MA. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos 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 de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à dispo
sição dos interessadosnos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: ww\v.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacon. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bem como ser retiradopessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA.Maiores informações poderão
ser obtidasainda pelo telefone,Fone: (99)3551-2328/2219. SãoJoão
dosPatos-MA, 19dejaneirode2021. Géssyka Raflégia LimaSousa
- Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n® 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 04/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEE EPP. OMunicípio deSão
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal deAdministração, tornapúblico, 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-I3 -botijão 13 kg, visando atender as necessidades das
diversas secretarias. 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 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 DE TERCEIROS

locais: Portal da Transparência do município: w\v%v.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: .wvyw.tce.ma.covibr/Dnoop. Dodoro^r
solicitado através do e-maíl: CDlsiDma@t máiQbHAaift _Cj
retirado pessoalmente no Setor de Licitaçt o, localizado na

Slio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-OOC
Maiores informações poderão ser obtidas

(99) 3551-2328/2219. São João'dos Pato
2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretá
tração - Portaria n® 001/202l'.

linda pelo t^l^raiW^T^one:
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iu Municipal du Admlnls-
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 05/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio 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 em
presa especializada para prestação dc 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 Infraestrutura
do Município dc São João dos Patos-MA. Local c Data do Creden
ciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebirhento dosenvelopes de propostas de pre
ços e de habilitação serão no dia 08 de fevereiro dc 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:
w\vw.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: uww.tce.ma.gov.

br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cplsipma@gmail.
com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, lo
calizado na Av. Getúlio Vai^as, 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 PRESENCIAL N® 06/2021.
O Municípiode São João dos Patos- Estadodo Maranhão, por inter
médio 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 servi
ços de Desinsetizaçâo, Desratização, Descupinização, Roço, Capina,
Poda dc 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 Enu^ga dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento'c o recebimento dosenvelopes de propos
tas de preços e de habilitação serão no dia 08 dc fevereiro dc 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposi
ção dos interessados nos iseguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
NvwNv.tce.ma.gQv.br/sacooJ poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vatgas, 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 dejaiíciro de2021. Thuany Costa deSáGomes-
Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 07/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEEEPP. OMunicípio deSão
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Assistênciá Social, toma público, que promovera lici
tação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. OB
JETO: Registro de Preços para a aquisição de enxovais para recém
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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 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

V, -> 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 Municipalde 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 Maranhâo/MA. Locale Data do Credenciamento,
da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dosenvelopes 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@gmail.com, bem como
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 ser obtidas ainda
pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoão dos Patos-
MA, 19 de Janeiro de 2021. Géssyka Raflégía Lima Sousa -
Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n®
010/2021.

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

CERTIRCADG DIGITALMENTÊ
E.CO/.i CARIMBO DE TCMPO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 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 para o
fornecimento sob demanda de Gás L

(gás de cozinha), acondicíonado em c li
kg, visando atender as necessidade:
Local e Data do Credenciamento, d: E
da Realização do PregâoVCcreden
dos envelopes de propostas de preço
dia 08 de fevereiro de 2021, a part
O presente edital estará àldisposiçâo 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-
maii: 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 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/sacopi poderá ser solicitado através do e-
maii: 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.

I
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 06/2021.
O Município de SãoJoão 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 Desinsetízação,
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

das diversa retanas.

lamento e^^b^têfè^imento
s e de habilitação serão no
r das 08:0n horat. Edital:
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Canais digitais
Equatorial
Devido a patidemla daCovld-19 e o
dlsiandanienio social oscanais digitais foram
destaque noano de2020, várias empresas
se adaptaramao Riomento e investiramem
platafoniias digitais patamelhortender
osclientes. Nesse sentido, a Equaiorial
Maranhio niomediu esforci» para melhorar
aindamaisosserviços oferecioos nassuas
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AVISO DE UCrTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N> 03/2021. liOTAÇÃO
EXCLUSIVA PARAMEEEPP.O Município de SSoJo3o dos PatOS• Estado
do Maranhão, por Intermédio da iaetiii
Sodal, toma público, qi : pi
Presenciai para Registra
eventuais aquisi(flesd gêneros atimenilcios da ceaj
distribuição gratuita as 1 mlllas carentesdo Munlclq?
do Maranhão/MALoca e Data do Oedencia
dos Envelopes e da Re iriapão do Pregã
recebimento dos envelt les de propostas
serão no dia OSde fevei lire de 2021, s partir das IStOO horas.Editalt

Siea para
São Mateus

mento e o

habilitação

O presente editai estará
locais: Portai da Transp.

i disposição do: interessados nos seguintes
éncla do município: www.saojoaodospalos.

ma.gov.bf, site do TCE/KIA. tvv.w.lLti.iiid.gBV.Br/lãCOP, pcaéfã séi
solicitado através do e-mail: cpls|pnta@gmaii.com, bem como ser
retirada pessoalmente no Setor de licitação, iocaiitado na AuGetúlIo
Vargas,135, Centro-CEP;65.66HX)0,SãoJoãodDsPalos/MA.Malares
informaçSes poderãoserobtidasainda pelotelefone.Fone:(S9)3SS1-
2328/2219.SãD João dosPatos - MA, 19dejaneiro de2021.6éssyka
Rafiégla Uma Sousa • Secretária Munitípal de Assistência Social •
Portaria n*0!0/2021.

AVtSO DE UOTAçAO. PREG&O PRESENOAL Ni 04/2021, UOTACÃO
EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de São João dos Patos -
Estado do Maranhão, por Intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna púbnce,que promoveralicitação na modalidade
Pregão Presencial paraRegistro de Preços.OOJETO: Registro de Preços
para o fornecimento sob demanda de Gás liqüefeito de Petróleo
• GIP (gásde cotinha),acondidonado em eilindrode P-13- botijão
13 kg, visando atender as necessidades das diversas secretarias.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
Realitação do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos
envelopesde propostasde preçose de habilitação serão no diaOS de
fevereiro de 2021,a partirdas OSd»horas.Editai: O presenteeditai
eMaráá disposição dos interessados nos seguintes locais:Portaida
Transparincia do munidpio:wwKuoJoaodospatos.ma.govibr, sitedo
TCE/MA: www.tce.ma.gov.bf/saeop,poderá ser soPcItado através do
<h-mai1: cpIsJpmaÇgmalLcom, bemcomoMrretiradopessoaimcnteno
Setor de Licitação, localiudo na Ave Cetúno Wrgas, 135, Centro • CEP:
65.605400, São iolo do: Patos/MA.Maiores ItvformaçSes poderão
ser obHdasainda pele telefone. Forte:(99) 3SS1-2328/2219.S30João
dos Patos- MA, 19 de janeiro de 2021.Thuany Costade Sá Gomes•
SecretáriaMunicipal de Administração- Portarian<001/2021.

AVISODEllCITAÇÃO.PReGÃOPRESENnAlN>OS/2021.0Municlpiode
SSoJoão dos Patos-Estado do Maranhão, por intermédia da Scactaria
Municipal de Administração, torna público, que promovera licitação
na modalidade Pregão Presenciai para Registro de Preços.OBJETO:
Registro de Preços paraa Contratação de empresa especialitada para
prestação de serviços de locaçãode MáquinasPesadas,veículos de
grandeportee equipamento» de terraplanagem era Regime de Heras,
sem Operador, sem Combustível para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Infraestruiura do Município deSãoJoãodos
Patos-UA-locai e Data doCredenciamento, da Entrega dosEnvelopes
e da Reaüração do Pregão: O credenciamento a o recebimenio dos
eirvelopesde propostasde preçose de habilitaçJoserão nodia08 de
fevereiro de 2021, a partirdas10:30hons.Edital: OpresenteediUl
estará á disposição dos Interessadosnos seguintes locais:Portaida
TransparSncia do munidpio: www,saojoaodospatos.ma.gav.br, sitedo
TCE/MA: www.tce.ma goMbr/sacop, poderáser solicitado através do
e-mail: cpisjpmaSigmall.eom, bemcomoserretirado pessoalmente no
Setorde Licitação, localizado naAv, GetúDo Vargas, 135,Centro • CEP:
65.665-000, SãoJoão dos Patos/MAMaiores informações poderão
ser obtidasaindapelotelefone,Fone:(99)3SS1-2328/2219. SãoJoão
dos Patos- MA, 19 de janeiro de 2021.Thuany Costa de SáGomes •
SecretáriaMunidpaldeAdministração • Portariana001/2021.

AVISO DEUCITAÇAO.PRE6ÃOPRESENCtAlNeo6/2021.0Mun1dplsde
SãoJoãodosPatos-Estadodo Maranhão,porintermádiodaSecretaria
Municipal de Administração, torrva público, que promovera Sdtação
na modalidade Pregão Presenciai para Registra de Preços.OBJETO:
Registro de Preços paraa prestação de serviços de Dejlnsetlzaçãe,
Desratização, Descupinização, Roço, Capina, PodadeArvores, Umpeza
de Caliadágua e Umpeza de Qstema para as diversassecrezarias de
São João dos Patos/hlAleeal e Data doCredendamenlo, daEntrega
dos Envelopes e da Realização do Pregão: O CTedenciamento e o
recebimento dosenvelopes de propostas de preços e de habintação
serão no dia03 da fevereirode 2021,a partir das 15:00 horas.Editai:
Opresente editai estará à disposição dos interessados nos seguintes
locais: Portai daTransparência domunidpio: www.saojoaodospalos.
ma.gov.br, site do TCE/MA; www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-maii: cpisjpmaggmail.com, bem comoser
retirado pessoalmente noSetorde Licitação, localizado naAv, Getúiie
Vargas, 135,Centro-OP;6S.665-000,Sao JoãodosPatos/MAMaiores
informaçSes poderão serobtidas ainda peio telefone. Fone: (99) 35S1-
132B/2219.Sâo João dosPatos - MA 19dejaneiro de 2021.Thuanv
Costa de5á Gomes -Seeretárla Municipal de Administração • Portaria
ni 001/2021.

AVISO DE UCITACÃO, PREGAO PRESENCIAI N» 07/2021. UOTAÇÃO
EXCUJSrVA PARA ME EEPP. OMunicípio deSãoJoãodosPatos•Estado
do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência
Sodal, torna público, quepromovera lidtação namodalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços.OBJETO: Registro de Preços para
a aquisição decnicovais para recém nascidos daSecretaria Municipal
Assistência Social do Município de São João dos Patos-MA, para
o exercício de 2021,Locai c Deu do Credenciamento, da Entrega
dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes deproposüs depreços e dehabilitação
serão nodia12defevereiro de2021, a partir das08:00 horas.Editai:
Opresente edital estará á dliposiçáo dos interessados nos seguintes
bcab; Portai da Transparência domunidpio: www.saojoaodospatos.
ma.gov.br, site de TCE/MA www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
sorütado através do e-mail: q)Isjpms@gmati.com, bem como ser
redrado pessoalmente noSetor deUdtaçâe, localizado naAvGelúilo
Vargas, 135,Centra.CEP: 65.665400, SáoJeãodosPatos/MAMaioresInformaçóes poderão serobddas elnda peto telefone. Fone: (99} 3SS1-
2328/2219.510 João dos Patos - MA 19dejaneiro de2021.Gé$sykâ
Raflégia Uma Sousa - Secretária Munidpai de Asistência Sodal •
Porüria n'010/202l.


