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[§i 'Junto aos autos do Processo Licitatório n° 03/2021,, na modalidade
PREGÃO PRJESENCIAL, do tipo menor Preço por Item|as publicações do Aviso
de Licitação.no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Qficiál do Estado do
Maranhão eJornal de Grande Circulação no Estado do M^anhão. \
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AVISO DE LICITAÇÃO ,,
PREGÃO PRESENCIAL N9 03/2021 [,

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 Assistência Social, torna público, que [promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. !

T

OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições dé gêneros alimentícios da
cesta básica pára distribuição gratuita as famílias carentes do Município de São João dosPatos/MA. I ' .. , ' II •

Local e Data do Credenciamento, da^^ Envélopés e dá Realização do
Pregão: O credenciamento e o recèbimetito .dos-ren'̂ ^^^ de propostas de preços e de
habilitação serão no dia:02'̂ de.fevèrelro de 2021, a partír^as 15:00 horas.

Eqital: O presenteyeditàl estará 'à].disposição„\dps :'in'teressãdos nos seguintes
locais: Portal! da Transparência do'̂ municípiò:%\www.saòlóa'̂ odospatòs.ma.eov.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma.eov:br/sacop..poderá^ ser-soíiejtadp'; ' através do e-mail:
cplsipma@email.com. bem cQmõ^sêr reTIradÕ^pe^o^me^^ de licitarão, localizado
na Av. Getúliq Vargas, 135, GènTrpXEPr65:665-'Q0Ò,"Sãõ"Jõãò '̂do|patòs/MÀÍ

I f-A^\\ \\A • r'h li' i- ;Maiores infòr^àçõesvpoderão ser obtida^Sfáindáípeloàtéíefone, Fone: (99) 3551-
2328/2219. [ " %//•' -f 1/ ' « -l '

São Joãò do^Patosir^MA,.^ 2Ò2L

w

fK^ {là.p^QÍ0^ J;
rka Raflégliilma Sousa |j i

-Sècretária-Municipal.de Assistência SociálJ—
Portaria n^ 010/2021 '' '

www.saojoaodospatos.ma.gov.br j •Rua Jarbas Passarinho, n° 1196, Bairro São Raimundo -CEP: 65.665-OÒo, São João dos Patos/MA
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24 SEGUNDA-FEIRA, 25-JANEIRO-2021 (||) D.O. PUBLICAÇÕES C
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 LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN" 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, paraatender as necessidades daSecretaria Municipal
de Saúde de São João dos Patos/MA,para o exercíciode 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 nos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: w\vw.saoioaodospatos.iTia.gov.br. site do TCE/MA:
wvm.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:

^ cplsipma@gmail.com. bemcomo ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. GetúUo Va:gas, 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
- SecretárioMunicipalde Saúde - Portarian° 007/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 03/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secreta
ria Municipal de Assistência Social, toma público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial paraRegistro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros
alimentíciosda 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 depropos
tas de preços e de habilitação serão nodia05 de fevereiro de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à dispo
sição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência

I do município: \vww.saotoaodosnatos.ma.eov.br. site do TCE/MA:
vvww.tce.ma,gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
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 informações poderão
serobtidasaindapelotelefone, Fone: (99)3551-2328/2219. SãoJoão
dos Patos—MA, 19 dejaneiro de2021. GéssykaRaflégia Lima Sousa
- Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n® 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN" 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 fornecimento 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 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 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 ffnvhr/cnrrtp poHprá ccr
solicitado através do e-mail;' CDlsÍDma@g naEgflíHA^ como ser
retirado pessoalmente no Setor de Licitaçã
lio Vargas, 135, Centro - CÈP: 65.665-000
Maiores informações poderão ser obtidas
(99) 3551-2328/2219. São João dos Patos

2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Sccretá
tração - Portaria n° 001/2021.

1, localizado 13/Av. Getú-
Sãc

inda pelo td^fi^í^one:
- MA, 19 de janeiro de
iaMunioipol doAdmini»

AVISO DE LICITAÇÃO! PI^GÃO PRESENCIAL N" 05/2021.
OMunicípio de São João dós Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio da SecretariaMunicipal' de Administração, toma público,que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial paraRegistro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de em
presa especializadapara prestação de serviços de locaçãode 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 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 dc fevereiro dc 2021, a partirdas
10:30 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos inte
ressados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
wNN^v.saoioaodospatos.malgov.br. sitedoTCE/MA: w^vw.tce.ma.gov.
br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: CDlsÍDma@gmail.
com, bemcomo ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, lo
calizado naAv. Getúlio Vpgas, 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,
19de janeiro de 2021.ThuanyCostade Sá Gomes- SecretáriaMuni
cipal de Administração - Portaria n"001/2021.

I

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 06/2021.
OMunicípio de São Joâo| dos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal deAdministração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registro de Preços paraa prestação de servi
çosde Desinsetizaçâo, Desratização, Descupinização, Roço, Capina,
Poda de Árvores, Limpeza de Caixa d'água e Limpeza de Cistema
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 de propos
tas de preços e de habilitação serão nodia08 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: w\vw.saoioaodosDatos.ma.gov.hr. site do TCE/MA:
\v\v\v.tce.ma.gov.br/saco'n. poderá ser solicitado através do e-mail:
cDlsÍpma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente noSetor
de Licitação, localizadoj na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas ainda pelo tejefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São João
dosPatos - MA, 19dejaneiro de2021. Thuany Costa deSáGomes -
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 daSecretaria
Municipal deAssistência Social, toma público, que promovera lici
tação na modalidade Pregão Presencial para Registro dePreços. 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:
v/ww.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 no 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 no 007/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N» 03/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. OMunicípio 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
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@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 Raflégia Lima Sousa -
Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n»
010/2021.

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

£ CO/dCARIMBO DETEMPC

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 Li<fü
(gás de cozinha), acondicionado em ci
kg, visando atender as necessidades
Local e Data do Credenciamento, da
da Realização do Pregão: O credenç
dos envelopes de propostas de preços

Pe^trólet
inoru .

das diversasjjíecretarias.
Ent

amento e ©reE^mento
e de habilitação serão no

dia 08 de fevereiro de'2ü21, a paH-i4 Hao n«.nn iinrac
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 Registrg 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 jóão 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 UCITAÇÃO. 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 Desinsetização,
Desratização, Descupinizaçâo, 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

; 69/90'f
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AVISO DEUOTACAO. PREGÃO PRESENOAl 03/2021. UCHAÇÃO
EXauSIVA PARAME E EPP.O Município de São João tios Patos - Estada
do Maranhão, OOr C.r,.»,,!, H.int,-!-»! M..
Social, (orna púbtlco, que
Presencial paro Registro
eventuais aquisiçies de .èneros alimentícios.

distribuição gratuRa as (a' ilTas carentes do
do Maranhão/MALoal
dos Envelopes e da Rea
recebimento dos envelop
serio no dia OS de fevere

O presente edital estará
loals: Portal da Transpar

Data do Cred/
zação do Pregã^;.
s de propostas peAlfQIêliêilabiDuçia
rode 2021,a panteras ISdW heras.Edltal:
disposição dos Interessados nos seguintes
ncia do munidplo: www.saojoaodospatos,

•nlclpio de São Mateus
\jamento. da Entrega
i creoenciamento e c

wbiêifièãi

ma govtbr, site do TCE^Jbb i.gai.li/jaiup. pu
solicitada avavés do e-mail: cplsjDma@gmall,com, bem como ser
retirado pessoalmente no Setor de licitação, lacalliado na Av.CetúHo
Vargas, 135,Centro-CEP: 6S.6EMX)0.SSo João dos Patos/MAMaiores
informsçSes pode^o ser obtidas ainda pelo telefone, Pone: (99) 3SS1-
2328/2219JÍO João dos Patos - MA,19 de Janeiro de ZOãl.Géssylia
Ralégia Uma Sousa - Secretária Municipal de Assistência Sodal -
Portaria ntOlO/ZDZl.

AVISO DEUOTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAI NS 04/2021. UOTAfÃO
EXCLUSIVA PARAME E EPP. O Município de Slo João dos Patos -
Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Munldpal de
Administração, torna público, que promovera licitação lu modaãdade
Pregão Presencial para Registro de Preços.OSJETO:Registro de Preços
para o fornecimento sob demanda de Gás liqüefeito de Petróleo
- GIP (gás de CDpnha), acondidonado em dlindro de P-13 - 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 recebimento dos
envelapes de propostas de preços e de habintação serão no dia 03 de
fevereiro de 2021, a partir das 03:00 hoias.Edital: O presente edital
estará ã disposição dos interessados nos seguintes iocab: Portal da
Transparénda do mimlclplo: www.saojoaodospato8.ma.gov.br, site do
TCE/MA; www.tce.ma.govcbr/sacop, poderá ser soãdtado através do
e-mall:cpisJpma^gmalLcom,bem comoser redrado pessoalmente no
Setor de Ucitação,loatirado na Av,GelúlloVargas,135, Centro • CEP:
6S.66S-000, São João dos Patos/MA.Maiores InformacSes poderio
ser obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99} 3S51-2328/2219Jão João
dos Patos - MA, 19 de Janeiro de 2021.Thuany Costa de Sá Gomes •
Secretária Municipalde Administração-Portaria ns 001/2021.

AVI$OOEUCrTACÃO,PREGÃOPRCSENCIALNaOS/2021.0MunlcJpiode
São João dos Patos-Estado do Maranhão, por Intermédio da Seactarla
Munldpal de Admmístração,toma público, que promovera Ucitação
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.OSJETO:
Registrode Preços para a Contratação de empresa espedafiiada para
prestação de serviços de loação de Máquinas Pesadas, veículos de
grande porte e equipamentos de terraplanagem cm Regimede Horas,
sem Operador, sem Combustível para atender as necessidades desta
Secretaria Munldpal de Infraestrulura do Município de São João dos
Patos-MA.Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes
e da ReaRiação 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 ã disposição dos Interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparênciado município:urww,saojoaodosp3tos.ma.gov.br, site do
TCE/MA: www.tce.ma.govbr/sacop, i^erá ser soncftado atrav^ do
e-mall:cplsJpma@gmail,com, bem como ser redrado pessoalmente no
Setor de Udtação, locaruade na Ak Getúro Vargas,13S,Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MAMalores bvformaçóes poderão
ser obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São João
dos Patos - MA.19 de Janeiro de 202I.Thuany Costa de Sá Gomes-
Secretária MunldpaldeAdministração-Portaria ns 001/2021.

AVISODEUCrrACÃO.PREGÃOPRESENCIAlNáOe/ZDZl.OMunldpiode
SãoJoãodos Patos-Estadodo Maranhão, por Intermédio da Secretaria
Municipalde Administração, torna público, que promovera licitação
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.OEUETO:
Registro de Preçospara a prestação de serviçosde Desrnsebtação,
Desratliação, Oescirplnlzação. Roço, Capina, Podade Árvores, Umpeta
de Caixa d'águae Umpeta de Ostema para as diversassecretariasde
SãoJoãodosPatos/MA.Local e Data doCredenciamento, da Entrega
dos Envelopes e da Realiução do Pregão: O aedenclamento e o
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação
serão no dia 08 de fevereiro de ZOZl,a partir das 15:00 hoias.EdiUh
O presente edital estará b disposição dos interessadosnos seguintes
locais: Portal daTransparênda do munidpio; www.saojoaodospatos,
ma.gowbr, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-maD; cpls|pma@gmall.com, bem eomo ser
retiradopessoalmentenoSetorde Ucitação, locatizado na AvGetúQo
Vargas,135,Centro•CEP:65.665-000,SãoJoSodos Patcs/MAMalores
Informaçies poderãoserobtidasaindapelotelefone. Fone; (99)3551-
2328/2219Í3o Joãodos Patos- MA, 19 de janeiro de ZOZl.Thuany
Costade SáComes• SecretáriaMunicipal de Administração-Portaria
n« 001/2021,

AVISO DE UOTAÇÃO, PREGÃO PRESENOAL N* 07/2021. UCITAÇÃO
EXCLUSIVA PARAMEEEPP.O Municiplode São Joãodos Patos- Estado
do Maranhão,por intermédioda SecretariaMunicipal de iksslstêncla
Sodal, Corna público, quepromovera Ucitação namodalidade Pregão
Presencial pata Registro de Preços.C8J£TO: Registro de Preços para
a aquisição de enxovais pararecémnascidos daSecretaria Municipal
Assistênda Sodal do Munidplo de São João dos Patos-MA, para
o exerddo de 2021.local e Data do Credendamsrto, da Entrega
dos Envelopes e da Reanzaçâo do Pregão: O credenciamentoe o
recebimento dosenvelopes de propostas de preços e de habilitação
serão no dia 12 de fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas-Edilal:
O presente editalestará i disposição dos Interessados nosseguintes
locais: Portal da Transparênda do munidplo; www.saojoaedgspatos,
ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
soRcItado através do e-rrsaii: cplsjoma@gmall.com, bem como ser
retiradopessoalmentenoSetorde Licitação, localizado naAvGetúlw
Vargas.135, Centro- CEP:65.665-000,SãoJoão dos Patos/MA.Mâlores
InformsçSes poderão serobtidas aindapelotelefone. Fone; (99) 3SS1-
2328/22l9,Sãa João dosPaios - MA, 19deJaneiro de202I.Géssyia
Raflégia Uma Sousa • Seaetária Municipal de Assistência Sodal -
Portaria n>010/3021.



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

írologia destinados para o atendimento das demandas do Hospital de
Campanha Covid -19 em Imperatriz - MA, para o enfrentamento da
emergência em saúde pública decorrente do coronavírus slo acresci
dos de 15 para 30 (trinta) plantões mensais com duração de 24 horas
cada, totalizando nomáximo 180 (cento e oitenta) plantões. CLÁU
SULA TERCEIRA - DO VALOR .3.1 - Pelos serviços acrescidos
ajustam as partes o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais),
equivalente a 10,19% do valor contratual original (e a 9,24% em re
lação ao valor original somado ao do Aditivo n° 01) o que elevará o
valor total do contrato, passando a cláusula décima do instrumento
contratual a vigorar com a seguinte redação: "O valor do presen
te contrato é de R$ 1.276.000,00 (um milhão duzentos e setenta e
seis mil reais)." CLÁUSULA QUARTA - DAS PISPOSICÕES
FINAIS - Permanecem em vigor os demais dispositivos do citado
Contrato e do seu Aditivo n" 1, anterior, desde que não contrariem os
termos deste aditivo.". Ordenadora de Despesas/SEMUS- MARIA-
NAJALES D_E SOUZA ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA

ERRATA. AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN® 03/
2021. ERRATA. No aviso de licitação do Pregão Presencial n'
03/2021, do tipo Menor Preço por Item para o Registrode Preços para
eventuais aquisições de gêneros alimentícios da cesta básica para dis
tribuição gratuita as famílias carentes do Município de São João dos
Patos/MA, ONDE SE LÊ: distribuição gratuita as famílias carentes
do Município de SãoSãoMateus do Maranhão/MA, LÊ-SE: distri-

' buição gratuita as famílias carentes do Município de São João dos
Patos/MA. São João dos Patos (MA) 25 de janeiro de 2021. Géssyka

^ Rafiégia Lima Sousa • Secretária Municipal de Assistência Social.

•; . . - PORTÃRIÃS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/MA

PORTARIA N" 42, DE 12 DE JANEIRO DE 2021. Dispõe sobre a
composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL e dá outras
providências. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE
SANTAINÊS/MA, nouso desuas atribuições legais, RESOLVE: Art.
1°. NOMEAR os servidores abaixo relacionados para as seguintes
funções: I - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL:
a) PRESIDENTE: HELLENON HENRIQUE MENDES NUNES,
portador do RG 0146792420000 SSP/MA, CPF n" 043.521.363-60,
servidor público municipal, cedido, do quadro de pessoal efetivo da
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de
Santa Inês-MA; b) MEMBRO (SECRETÁRIA): Antônlade Matos
Costa, portadora do 127113119993 SSP/MA, CPF 910.494.403-82,
Agente Administrativo, do quadro de pessoal efetivo da Câmara
Municipal; c) MEMBRO: Rhoney Santos Soares, portador do RG
026028002003-8 SSP/MA, CPF 045.645.503-57, Agente Adminis
trativo, do quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal; Art. 2°.
Os membros da Comissão Permanente de Licitação designadospor
esta Portaria, ficam desobrigados do desempenhodas funções ineren
tes aos respectivos cargos que ocupam na Câmara Municipal duran
te o período em que exerceremos respectivos supramencionados. Ait.
3°- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Art. 4°. Fi
cam revogadasas disposições em contrário. Publique-se, Dê-sc ciência.
Cumpra-se.Santa Inês (MA), 12 dejaneiro de 2021.VereadorJOSINO
ALVES CATARINO NETO - Presidente da CâmaraMunicipal.

PORTARUN® 43, DE 12 DE JANEIRO DE 2021. Designa Prego-
eira para realização de licitações na modalidade denominada Pregão
Presencial e respectiva equipe de apoio e dá outras providências. O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/
MA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1". Fica de
signado como Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Santa Inês,
ANTÔNIA DEMATOS COSTA, portadora do127113119993 SSP/

folha n»

SEXTA - FEIRA, 29 - JANEIRO - 2021

MA, CPF 910.494.403-82, Agente Administrativo, do qua3
soai efetivo da Câmara Municipal; Art. 2°- A tquipe"
integrada pelos servidores: Rhoney Santos Soares, portador do RG
026028002003-8 SSP/MA, CPF 045.645.503-57, Agente Adminis
trativo, do quadro de pessoal efetivo da Câmara Mimicipal; e Hcl-
lenon Henrique Mendes Nunes, portador do RG 0146792420000
SSP/MA, CPF n® 043.521.363-60, servidor público municipal, cedi
do, do quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Admi
nistração da Prefeitura Municipal de Santa Inês-MA, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recetjimento das propostas e lances, a análise
de sua aceitabilidade e sua ^classificação, bem como a habilitação e
a adjudicação do objeto do ;certame ao licitante vencedor, durante o
exercício de 2021. Art. 3®. Os membros da Equipe de Apoio constitu
ída por esta Portaria aqui designados, ficam desobrigados do desem
penho das funções inerentes aos respectivos cargos que ocupam na
Câmara Municipal durante o período em que exercerem os respecti
vos supramencionados. Art. 4' - Esta Portaria entre em vigor na data
de sua publicação. Art. 5®. Ficam revogadas as disposições em con
trário. Publique-se, Dê se ciência. Cumpra-se. Santa Inês (MA), 12
de janeiro de 2021. Vereador JOSINO ALVES CATARINO NETO

Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA

PORTAiUAN°030/202I.PÒRTARIAN''030/202LPENALVA-MA,
12 DE JANEIRO DE 2021O Prefeito Municipal de Penalva Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são confe
ridas pelo artigo 88 da Lei Orgânica do Município e no artigo 37 da
Constituição Federal. RESOLVE: Art. 1° - Exonerar a pedido a Sr.®
JANE CINARA SANTOS SALES, portador (a) do RG n° 0000825
47797-2 e CPF n'014. 919.733-07, do cargo de PROFESSOR (A)
DE 6® AO 9® ANO-LÍNGUA INGLESA LOTADA NA U.E.NOS-
SASENHORA DAS MERCÊS-POV. COTOVELO. Art.2®-A pre
sente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3®-Dê-se
Ciência, Publique-se. E Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Munici
pal de Penalva/MA, aos 12 dias do mês de Janeiro de 2021. RO-
NILDO CAMPOS SILVA, Prefeito Municipal de Penaiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

PORTARIA N® 055 DE 07 DE JANEIRO DE 2021.EXONERA A

PEDIDO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. O PREFEITO
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, FRAN
CISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, no uso de suas atribui
ções legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do
art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art 19 da Constituição
Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CON
SIDERANDO a Lei Municipal n® 1.235/2007 e Lei Complementar
001/2016, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Pre
feitura Municipal de Imperatriz, RESOLVE: Art 1® - Exonerar a pe
dido, o (a) servidor (ar) público (a) municipal JOANA SOUSA COS
TA, matricula (06.661 -3) do cargo efetivo, dePROFESSOR NÍVEL
III, da SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - SEMED.
Art. 2® - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação nos
placares da Prefeitura Municipal de Imperatriz, com seus efeitos a
data 04/01/2021. Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 07 DE JANEIRO DE 2021,
168® DAFUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ. FRANCISCODEAS
SIS ANDRADE RAMOS-Prefeito de Imperatriz.

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS - MA

PORTARIA N® 001/2021.D1SPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
CARGO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE VILA DOS MAR
TÍRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNI
CIPAL DEVILANOVA DOS MARTÍRIOS, Estado doMaranhão,



DIÁRIO OFICIAL ,
DOS MUNÍCIPIOS
M £STj)D3 os MARANHAO

São LUÍS,\TERçA * 26 DEJANEIRO DE 202J * ANO X\' * N= 2523

CONSIDERANDO o DECRETO ESTADUAL N» 36.462. de 22

de janeiro de 2021, que no Art. 1®. determinou, em todo o
Estado do Maranhão, a suspensão das comemorações de
Carnaval no exercício de 2021, tanto em ambientes públicos
quanto privados em virtude da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO que e saúde é direito de todos e dever do
Estado, que deve adotar políticas públicas que visem a redução
dos riscos de propagação de doenças;

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico
apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção de
medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão
do número de casos no município.
DECRETA:

Art. 1^. Fica proibida a realização, em todo o território
municipal, de festividades, públicas e privadas, e demais
eventos que possam ocasionar qualquer tipo aglomeração,
durante o período pré-camavalesco e carnavalesco, a partir da
data de publicação do presente decreto, até que as medidas
aqui estabelecidas sejam reavaliadas;

Art. 2^. A Prefeitura Municipal, não emitirá, licenças e
autorizações para festividades e demais eventos privados que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração, durante o
período pré>camavalesco e carnavalesco, devendo intensificar a
fiscalização, contando com o apoio, inclusive, da Polícia Militar.

Art. 3^. A proibição contida nesse decreto inclui, ainda, a
realização de eventos que se utilizem exclusivamente de som
mecânico, como paredões, som automotivo e similares.

Art. 4®. Para o funcionamento de bares, restaurantes,
lanchonetes e afins, permanece sendo obrigatório o
cumprimento de todas as regras estabelecidas por meio do
Decreto n.® 008/2021.

Art. 5®. Ficam mantidas todas as demais disposições
estabelecidas nos Decretos Municipais n. 08/2021 e 09/2021,
que não forem contrárias às estabelecidas neste Decreto.

Art. 6®. Os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, NÃO serão
considerados pontos facultativos, devendo o comércio funcionar
normalmente nestas datas.

Art. 7®. 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$

1.000,00 (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. 8®. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DOAZEITÃO, Estado do Maranhão, 25 de janeiro de 2021.

Lourival Leandro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Publicado por: LUCIVALDO ALVES CARVALHO

DECRETO N® 011/2021^GAB, DE 21
I

DECRETO N® 011/2021-GÁB, de 21 dejaneiro de 2021

Dispõe sobre o recesso;escolar dos professores no âmbito
do Município de São Domingos do Azeitão-MA e dá outras
providências. '

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO-MA, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, e nos terínos do que dispõe o a Lei Orgânica do
Município de São Domingos do Azeitão-MA:

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP 5/2020, que dispõe
sobre a reorganização'' do calendário escolar em razão da
suspensão das aulas presenciais em março de 2020.

i '
DECRETA:

Art. 1®. Fica concedido recesso escolar aos professores da
rede pública municipal de São Domingos do Azeitão, no período
compreendido entreos^as 22/01/2021 a 05/02/2020.

Art 2®. No dia 08/02/2021, todos os professores deverão
comparecer nas escolas em que estiveram lotados no ano de
2020 para assumir suas funções com rotinas pedagógicas de
planejamento e formação a ser publicado em normativa
especifica pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3®. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 21/01/2021,
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DOAZEITÃO, Estado do Maranhão, ao 21 de janeiro de 2021.

Lourival Leandro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal i''
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOâO DOS
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ERRATA PREGÃO PRESENCIAL 03/2021
I

ERRATA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALN®
03/2021. ERRATA. No aviso de licitação do Pregão Presencial
n® 03/2021, do tipo''Menor Preço por Item para o Registro de
Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios da
cesta básica para distribuição gratuita as famílias carentes do
Município de São João dos Patos/MA, ONDE SE LÊ: distribuição
gratuita as famílias carentes do Município de São São Mateus
do Maranhão/MA,j LÊ-SE: distribuição gratuita as famílias
carentes do Município de São João dos Patos/MA. São João dos
Patos (MA) 25 de janeiro de 2021. Géssyka Raflégia Lima Sousa
- Secretária Municipal de Assistência Social.
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Aquiles Emir

Baldez é reeleito presidente da Rema
A Federação das Indústrias do Maranhão (Fiema)realizou, sexta-feira
(22),eleiçãopararenovarsuadictioría,cujomandato vaiaté junhode
2025.Forammantidos em seuscargos,o presidente EdilsonBaldezdas
Neves eoprimeiro vice-presidente, F^ndsco Sales de Alencar, ^e
representa a regiãotocantína. Compõem aindaa diretoria, na condição
devices-presidentes executivos, Luiz Fernando Renner (Sindicato tias
Oleaginosas), CláudioAzevedo(Sindicato das Indústrias Feno-Gusa),
CelsoGonçalo deSousa(Sindicato da Indústria daConstrução Civil),
Benedito Mendes(Sindicato da Indústria Cerâmica) e FábioNahuz
(Sindicato da Indústria da ConsnuçàoQvil). Quinzeoutrosempresários,
representando sindicatos deoutns setores, ocupam cargo dediretores,
vindo aiitdacinco suplentes.
O ConselhoFiscal é formado por Luís dos SantosLima, Franciscode
AssisGonçalves eTerezinhaRodrigues daCruz,quetêmcomosuplentes,
JeffersonAlexandrino,FranciscoMirandae Edvan Bairos.Os delegados
junto iCNI slo Edilson Baldeze FranciscoAlencare os seus suplentes,
José Atafde e Carlos Barbosa.

Carnaval

As entidades empresariais
aguardam um posicionamenio
da Prefeitura de São Luís sobre

miofacultativono período que
lia para festasde carnaval a
II de orientar seus associados

..bre o funcionamento de suas
empresas,pois, mesmonão
sendo feriado o acordo coletivo
de trabalho, no comércio, por
exemplo, ptevê a suspensão
das atividades, de domingo a
quarta-feiraaté o meio-dia.
Comoo governojá deaetou a
não realização de festas, cabe ao
Municípiodizer se, mesmosem
folia, haverá folga.

Safra

A colheita de grãos, no Maianhão,
na safra 2020/21, seráde S.d22
milhõesde toneladas,ouseja,
178 mil toneladas a menos
quenasafra2019/20, quando
foram colhidas 5,600 milhões
de toneladas, e istocorresponde
a um recuo de 3,2%, cunforme
estimaüvada Companhia Nacional
de Abastecimento (Ccnab).De
acordo com o levantamento,a área
plantadavarioude 1,605milhão
de hectares para1,623milhão de
hectares, aumento de 1,7%, mas a
produtividade caiu de3.489quilos
para3322 quilosporhectare.

Sinônimo depesquisa deopiniãopúblicaedeaudiência derádioe TV,
o IbopeestáencenandosuasatfWáoáes depois de79anosdeoniaçio
nomercadobrasileiro.O comunicado[oifeitonestedomingo(24)e a
empresodizquedeixode operar no^al do mês.

Noencunliu emquedebateu aduaçâu deumhnõyel daPiefeiniia. na é
FontcdoRlbelria.paraoMInIstirlDpúblli»,upR>cunidor-géralde)Lisll;a.J
Fduardo Nieoiau (D), entregou aoprefeito Eduardo Braide, umkitde |
recentespublicãçõefdq M^MA;^ , . , , , ;

Hateus

O empresárioUsonMateus, presidentedo GrupoMateus,diz que em
2021, os estados do Mambão.Tocantios. Paia e Piauí continuarão
sendo os mais benehciadoscom novosinvestimentos,poiémdeve
começara investir tambémno Ceará,com a aberturade lojas, em
Sobral e Tianguá. llson Mateusanunciapara sexta-feira(28) a primeira
inauguraçãodo ano, uma loja da franquiaCamiâo,em iiupiranga,no
interiordo Pará.e dia 04 de feveeiro será a vez de Teresina,capitaldo
Piauí, receber mais uma filial do México Mateus.

Feirinha

A FeirinhaSão Luís, realizadatodos os domingosna Praça Benedito,
no CentroHistérico, tem novidades:a SecretariaMunicipalde
Turismo(Setut) terá um posto da Centraide Atendimentoao TUiista
(CAT). quefuncionará de08hàs 14h.Nolocal,os visitantes que
passarempelo locai poderãoreceber informaçõesúteispara podem
aproveitarmelhorsua estada na cidade.A iniciativaé para atender
o movimento turístico que vem crescendo na cidade e nos eventos
públicos,neste mês de janeiro.

ERRATA. AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO
PRESENCIALN® 03/2021. ERRATA. No aviso

de licitação do Pregão Presencial 03/2021,
do tipo Menor Preço por Item para o Registro de
Preços para eventuais aquisições de gêneros
alimentícios da cesta básica para distribuição
gratuita as famílias carentes do Município
de São João dos Patos/MA, ONDE SE Lê:
distribuição gratuita as famílias carentes do
Município de São São Mateus do Maranhão/
MA. LÊ-SE: distribuição gratuita as famílias
carentes do Município de São João dos Patos/
MA. São João dos Patos (MA) 25 de j'aneiro
de 2021. Géssyka Raflégia Lima Sousa -
Secretária Municipal de Assistência Social.

Manoel Barbosa assume pn
da Associação de Supermercadist
Foi empossada quinta-feira
(21) da semana passada,
em solenidade realizada na
Federaçãodo Comárdo do
Maranhão(Fecomércio), a
nova Diretoria Executiva da
AssociaçãoMaranhensede
Supermercados (Amasp).O
empresário Manoel Antônio
Souza Barbosa, do Mercadinho
Sucesso,é o novo presidentee
dirigiráa entidadeaté 2022.
Em seu discursode posse,
ManoelBarbosa,que é
presidentetambémdo
Sindicato do Comércio

Varejistade Gêneros
Alimentícios do Estado

do Maranhão (Sincovaga),
destacoua importânciada
união das entidades de classe

pata o fortalecimento da
economia.

"Assumohoje a presidência
da Amaspcom o objetivode
trabalhar a união. União entre a

Associaçãoe o Sindicato,união
entreempresáriosdo varejo,
atacadistas, fornecedores e
indiisirias. Nossagestãoserá
focada em condensar as cadeias
produtivasque formamo setor
supermercadisia maranhensee
promovemo abastecimentodas
ddades", destacouo empresário.
Ao passaro comandoda
entidade,o empresárioAntônio
ÍrisdeOliveira, quepresidiu a
Amaspde 2019a 2020, lembrou
dos desafios enfrentados pelo

setor supermercadista em 2020,
por contadas adversidades da
pandemia decoronavfrus
"Foi uma desafiadora missão.
Tivemos um ano de 2020 multo

atípico,fomosconfrontadospor
uma ciise sem precedentespor
conta do COVfD-19. Tivemos
muitos desafios, mas também
muitosaprendizados. Mesmo
sem os dados consolidados de

2020,já podemosdizer que o
setor supermercadista acumulou
alta real de 5,94% até outubro
na comparação com o mesmo
Eetiodo do ano anterior. Pelo

ndlce Nacional de Vendas
da AssociaçãoBrasileirade
Supermercados -ABRAS, a

Presencial, EAD eu
I,iSomipnseneial

DIREITO .
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alta foi de 12,43% em relação a
outubro de 2019°, comemorou o
agoraex-presidenie daAmasp.
Alémdos ex-presidentes da
entidade,a cerimôniade posse
da novadiretoriadaAmasp
contoucom a participaçãode
diversasautoridadesdo poder
públicoestaduale municipal
e presidentesde entidades
empresariais.

HOMENAGENS

Foram entregues três
homenagensaos últimos
ex-presidentes da entidade.
O empresárioJoão Sampaio
Magalhães, que admitiisuuu
a associaçãono períodode

U^ORB

i
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3216 9900 3302 0 091 (98) 8197-0427©

uenoeiauvo oo beorae,

Raimundo Coelho.
O ex-presidente ilson Mateus,
responsávelpelagestãodo
biênio 2017 c 2016, recebeu
a homenagemdas mãos
do presidentedo Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac,
José Arteiro da Silva. E o
último presidente, Antonio
írisdeOliveira, queassumiu
a entidade em 2019, recebeu
das mãosda presidenteda
Federaçãodas Câmaras
de DIrigeotesLojistasdo
Maranhão (FCDL), Socoiro
Noionha.

Em nomedos homenageados,
llson Mateusagradeceuo

reconhecimento e ressaltou
a impoRância da atividade
econômicaparaa sociedade.
"Nés do comércio, vamos tentar
fazer o máximoque a gente
puderpara que essaeconomia
vivae seja fone, que melhore
o nosso paise o nossoestado.
Eu acreditoque só se vencea
crise com muito trabalho, com
muiu fé em Deus,e é issoque
eu tenho buscado na minha vida
para alcançaros meusobjetivos.
Somenteassim poderemos
continuarcumprindoa missão
que Deusnos deu,que é gerar
oportunidades e rendaparaas
pessoas",disseo empresário.
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