ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NO 06.089.668/0001-33
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
06/2021
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 Presenciai para Registro de Preços.

!
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OBJETO: Registro de Preços-para a prestação de serviços, de Desinsetização,

Desratização, ;Descuplhlzação; Roçó, Capina, Podá'de. Áh/ores, liniípezà de Caixa d'água e
Limpeza de Cisterna para as.diversas secretarias-de Sãq João,dos Patos/I^Ã.
Lòca[ e iData do Credenciarfientò; dálEnt^égá dos Envelopes e.da Realização do

Pregão: O credériciamejito e o réceb,imeri'tb dòs;,envelppès de pr|ppostas dè preços e de
habilitação serão no'diar08."de:feverelro de 2021, ã partirdás 15:00 horas. !
" II-.

.

. '

• •'••'/i""/'

Editai: ©'presente, edital-estará à' disposição. dos int'eréssadòS''nos seguintes
locais: Portal- da Transparência dó - município':- www.saoioáòdospatos.ma.gov.br, site do

TCE/MA: \www.tcè.rha.gbv:br/sacop.

poderá Cser ' sqlicitado; j através'' do e-mail:

cpísipmaOgrhail.com. bem çqrhò serTétirado pessòãirfierité no Setor dé Licitação, localizado

na Av. Getúlid Vargas, 135, Gèrítrò^-^CEPt eSTSeS-OÒÒ/SãòJóab-dós Patò^MÀ!'
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Maiores. ínfòVjT)açõès;ppdèrão"ser obtidáyainda .pelo te efqne, Fone: (99) 35512328/2219.
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:..:-:-Secrétária:Muhrdglte
Portaría^Ml/^l

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

SEGUNDA-FEIRA, 25 - JANEIRO - 2021
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.Thuany Costade Sá Gomes
- Secretária Municipal de Administração - Portaria n" 001/2021.

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

locais; Portal daTransparêncià'do município: www.saoioaodospatos.
ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser

solicitado através do e-mail:jcplsipma@g

como ser

retirado pessoalmente no Setor de Licitaçã ), localizado na~

lio Vargas, 135, Centro - CEI|: 65.665-000 São João dq^ato.s/
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2021.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEE EPP. OMunicípio deSão
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde, toma público, que promoverá licitação na mo
dalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Re
gistro de Preços futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal e
ar comprimido,para atenderas necessidades da SecretariaMunicipal
de Saúde de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021. Local
e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realiza
ção do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 05 dc fevereiro dc
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: wvv\v.saoioaodospatos.ma.eov.br. site do TCE/MA:
w\\'w.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmaÍl.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.

Maiores informações poderão ser obtidas inda pelo tflàlbBKyone:
(99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de janeiro de
AHminíc.
2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretá ia
tração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 05/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por inter

médio daSecretaria Municipal déAdministração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro

de Preços. OBJETO: Registo de Preços para a Contratação de em
presa especializada para prestação de serviços de locação de Máqui
nas Pesadas, veículos dc grande porte e equipamentos de terrapla
nagem em Regime de Horas, sem Operador, sem Combustí\'el 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 envelopes de propostas de pre
ços e de habilitação serão no dia 08 de fevereiro de 2021, a partir das
10:30 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos inte
ressados nos seguinteslocais: Portal da Transparência do município:
www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.

br/sacoD. poderá ser solicitado através do e-mail: cDlsÍDma@gmail.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL K 03/2021.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 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 para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições 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 dos envelopes de propos
tas 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 dispo
sição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saotoaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA;
wvm.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cnlsipmaí^.gmail.com. bem como ser retiradopessoalmente no Setor

de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vaigas, 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
dosPatos- MA, 19dejaneirode 2021. Géssyka Raflégia LimaSousa
- Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n® 010/2021.

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

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria

Municipal de Administração, tomapúblico, 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), acondlcionado em
cilindro de P-I3 - botijâo 13 kg, visando atenderas necessidades das

diversas secretarias. Local cData 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 dc fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital:

O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes

com, bem como ser retirado jpessoalmente no Setor de Licitação, lo

calizado 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 Muni
cipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 06/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por 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 Desinsetizaçào, Desratização, Descupinizaçâo, Roço, Capina,

Poda de Árvores, Limpeza de Caixa d'água c 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 envelopesdc 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 seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioáodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
w^vw.tce.ma.gQv.br/sacon. poderá ser solicitado através do e-mail:
CDlsipma@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 dejaneiro de 2021. Thuany Costa de Sá GomesSecretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO.] PREGÃO PRESENCIAL N® 07/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EEPP. OMunicípio de São
João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, toma público, que promovera lici
tação 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:
\vw\v.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do email: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 19 de
janeiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n» 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N» 02/2021.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde, toma público, que promoverá
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços. OBJETO: Registro de Preços futura e eventual
aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João
dos Patos/MA, para o exercício de 2021. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 05 de
fevereiro de 2021, a partir das 10:30 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do email: 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.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, toma público, que

promovera licitação na | modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços. OBJETO: Registro de Preços para o
fornecimento sob demanída de Gás Liquelejtp.de Petróleo - GLP
(gás de cozinha), acondicionado em ci indroyPI^l^i -Vinttjãn
kg, visando atender as necessidades das diversas sgpr^tarias.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dMy^yelopes-O'
da Realização do Pregão: O credenc .amento e p^qí^mento
dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no
FriUaldia 08 de fevereiro do 2021,'a parti dac na-nn
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 email: 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 podérão 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® 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 é de habilitação serão no dia 08 de
fevereiro de 2021, á partir das 10:30 horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos interessados nos
seguintes locais: Portal da Transparência do município:

www.saojoaodospatqs.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacòp, poderá ser solicitado através do email: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 03/2021.

pessoalmente no Setor^de Licitação, localizado na Av. Getúlio

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Município de

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.

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 Maranhâo/MA. Local e Data do Credenoiamento,

da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de

. 1
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 06/2021.

O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma

público, que promovera licitação na modalidade Pregão

preços e de habilitação serão no dia 05 de fevereiro de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à

Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preços para a prestação de serviços de Desinsetizaçâo,

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

Desratização, Descupinização, Roço, Capina, Poda de Árvores,
Limpeza de Caixa d'água e Limpeza de Cisterna para as

diversas secretarias dejSão João dos Patos/MA. Local e Data do

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 -

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:

Secretária Municipal de Assistência Social - Portaria n®

www.saojoaodospatbs.ma.gov.br.

010/2021.

www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do email: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio

ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na

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

CERTIFICADO DÍGITAtí/iENTE

E COi.t CARIMBO DE TEMPO

www.fameni.org.bi:

site

do

TCE/MA:

'69/90

M
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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.

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, 135j Centro - CBP: bb.665-000,"SS0 jOãO

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 TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do email: cplsjpma(S)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» 08/2021.
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O
Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por

intermédio da Secretaria Municipal de 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 email: 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 LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 09/2021.

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 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 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 12 de fevereiro de 2021,
a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à

CERTIRCADO DIGITALMENTÊ

E CO/.i CARIMED DE TEMPO i

dos Patos/MA. Maiores informações )ofô?iJiérn)fatid^. ainda

pelo telefone. Fone: (99)13551-2328/1 219. São Joãq,45^Patos MA, 19 de janeiro de 2021. Thua: y
Secretária Municipal de Administraçã 3 - Portarié

?2021.

Publicado por; LOURDES KARYLlk MENDES CAVALCANTE
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 Pregoeiroslcom 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, RATIFÍCO e HOMOLOGO a Inexigibilidade
reconhecida pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de
Administração de São João dos Patos -MA, para contratar com o

Senhor NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LTDA EPP, CNPJ: 07.7'97.967/0001-95, por INEXIGIBILIDADE,
objetivando a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e

comparação de preçosj 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 oitocentos e setenta e cinco 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.
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AVISO DE UCITAÇAO. PRECAO PRESENCIAI NS 03/2021. lICrTAÇAO
EXCLUSIVA PARAMEEEPP.O MunicfplodeSáOJoSodos Patos-Estado

doMaranhSo, porlnleímédioda_Se2etaria_MunIçl£aIdeAss^^
Sodal, torra público,que sromovera llcitaçáo na modalidade Pregáo

J

Prasenclal para Registro i
eventuais aqulslçSes de

rosiinir.iAlvc^G^gmnil.rnni

distrlbuicSo gratuitaas fat illlas carentes do Município
do MaranhSo/MA.local
Data do Crcdenclamc
dos Envelopes e da Real taçio

Posse da nova diretoria da Associação
OfmprKJrfoNCziM] AcunioSous Baibo<>i(Mntadlntic> Suyuo). t o

o (Ttnrnipnrnnndlsa irmnheise e pamcnemo ahastedmemó das

,novo pssidgaediAssedatSo Maranhnro de Supennereidos (Amúp).

ddadcs*, doiacoo o eiiç>nsJiio.Dinnce a solenidade,foraiaaurégues

Aparem decomaá)daentidade. Jcoau^s) em wleddak&augt

{itê!iieiida.iiaiDadaDaiededoSisuinaFecuméccio/Seic'Seiuc.Da

Afflnldadosttoleodetw.tpQllioD. ewtamitfliaiMoificlp^dos

n-fce^dmtesraumirios AstoiJo íiiadeOUnis (suneimerrado
jjieinterrado
Sampaio KtigdUes
Ktagatiles
Cacoííiú/Caooe),ÍIsoo Ltams(Gc^wMaieiB) eJUo Sainpaio

obiiolo2021/3023, !• tmóelBaitxsi,oabdm ddingente doSlodidia)

doConéiüoIbe]^ deGáoctos ASsecdcios doEstadodoManoUo
(SinR7va|a1. enoatodaposse, dose «psassimea presldàtcíadaissoda(io

s de propostas deKfHftp|>e^abllitacEQ

'O de2021, a partir dMR5:oJhorat.Edltal;
disposlçSo dosInteressadõTnos seguintes

locais: Portal da Transpar nda do município: wurw.saojoaodospatos.
ma.gOV(br,. site do jeffíis- wwwrrn ma «nvhrAamn nnrignl .»r
solicitado através do e-mall: cplslpma9gmall.com, bem como ser
retirado pessoalmente no Setor de Udtaçlo, localiudo na Avt Getúllo

nisboiráii^ciB ai» dltimcB ex-cxesdeme da atidade; os«baesliÍQS
Jü3o SangiaioMagalliiet. qotadninistioii aassociado nopeniaio de^U
a2016, I^Maieus, responsível pela pealo (L> biínio 2017 e2018 e
Anlotdo íris de Olhiriia. tvetCrigít] aentidade on2019. Rtpreseitando os

largas, 135,Centro- aP: 6S.S65G00. SSoJoSodos Patos/MA.Malores

elessakw atsponjõda daaiisUade cctxidmica para asodedade. *Nós

Portaria ni 010/2021.

faooiniageados.oeDiiesailoIlsoaMaraus^radtceupclotTO}nhccinccn>

(Sunsmeieado UBhBso).0neddsiie«kiio eespossidoda/Vmasa para

recebimento dos envelop
serSo no dia 05 de fevere

O presente edita! estará i

Maranhense de Supermercados.

<0 Mateus

da Entrega

iiilormacfies poderio serobtidas ainda pelotelefone. Fone: (99) 3551232B/2219SSO Joio dos Patos-MA 19 defanelro de 2021.Céssvka
RaOégia Uma Sousa • Secretária Municipal de Assistência Social •

docomdtdo, ramos tenSiffazes omiximo tpK ageoie piidtfpara que essa

ecosomia viva eseja (ótle, qi>melban onosso ^Is eoliosso estado. Eu

AVISO OE UCITAÇAO. PREG&O PRESENCIAI NICM/2021. IICITAÇAO

ei Issot^ eutenho biecado nainiiiu vida para

liem Deus,

comoobjtivòdetraholharauniâoeurt aentidade para focnar tuna foto

csmeus objetivos.

EXOUSIVA PARAME E EPP. O Munidp'» de Sio JoSo dos Paios •

I^tssagestJo saafocada ououdnEar B odeias procíutivastiuefociiain

SotucoeassíiupoderetiKS ooliouir cuni|<i)do aaissaoque Deusnosdetk
que<getart^muniilidB e teab para6 pessoas*, dsse oemptsitlo.

Estado do Maranhio, por Intermédio da Secretaria Municipal de
Admlnlstraçio, torna público, que promover* llcitaçio na modalidade

ctinjuDlaentra eimiaãios do vairó atacadáaas, (tenecedoras e i-viiWtn.»

acrediloque sd se vencea oise com nniiiotiabaUx^ com

Pregio Presencia! par*Registro de Preçes.OBJETO: Registro de Preços
i.

par* o (omeclmente sob demanda de Gás Liqüefeito de Petróleo
- GIP (gás de cotlnha), acondiciorudo em cirmdro de P-13 - bobjio
13 kg, visando atender as neceuldades das diversas seeretaclas.

e

Local e Osca do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
ReaRzaçio do Pregio: O credenciamento e o recebimento dos

envelopes de propostas de preços e de hablDtaçio serio no dia 08 de
fevereiro de 2021, a partir das C8M) horas-Edital:O presente edital
estará i dhposiçio dos Interessados nos seguintes locais: Portal da

Transparência do munkfplo:vmw3aojgaodospatos.ma.gav.br, srte do
TCE/MAwww.tce.ma.gov.bf/sacop, poderá ser solidtado através do
e-mall: plsjpma@gma1I.com,bem como ser redrada pessoalmente no

Sf"

Setor de Llátaçáo, localirado na Av Getúllo Vargas, 135, Centro-CEP:

65.655-EiOO, S3o Joio dos Patos/MAMaiores Informaçfies poderio

sérobtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3S51-252a/2219.5io JoSo
dos Patos - MA 19 de janeiro de 2021.ThuanvCosta de Sá Gomes Secretária Municipalde Admlnlstraçio -Portaria n* 001/2021.

AVISO DE LlCITACAO.PREGAOPRESENCIALNe05/20Zl.OMunlc[plode
'ClleprcMlanleccninxljilIdniunüo EíKhacDino

íAWtonlt^jitaiídBartwDutísítiívjlhivilMnMalcufcWSíiiunl.hitíAilrirâVAiüaniohcllo» I

^ „

Sio JoSodos Patos-Estado do Maranhio, por Intermédio da Secretaria

Municipal de Admlnlstraçio, torna públlp, que promoveraiícltaçSo
na modalidade PregSo Presencial para Registro de Preços.OBJETO:

Registro de Preços paraa Contrataçio de empiesaespecializada para

n

prestaçio de serviços de locaçio de Máquinas Pesadas,veículos de
grandeporte e equipamentosde terraplanagemem Regime de Horas,
sem Operador, sem Combustívelpara atender as necessidades desta

Secracarla Municipal de iníracstruluiado Município de SSoJoio dos

Patós-MALocal eData doCredeneUmenIe, daEntrega dosEnvelopes

e da Realização do Pregio; O credenciamento e o recebimento dos

envelopesde proposQS de preçose de habintaçioserio no dia08 dt
fevereirode 2Ü2I,a partir das 1Ü:30 horal.EdiUl;O presente edital

estará è disposlçio dos Interessados nos seguintes locais: Portal da
'CdmmSaftMMcono

eMAtUiradjSSn • ,^"«rtíi»AlmeU«fMaood ' •pt.Ufole.üAMASRManod . ,Jo»oSÍ.puaRitaimrfoS«j».ll«iiMiina,W í)
——-J

j fAfWfo.SooDrfoNorpo^*>Ar|iatolrts«k01ft*einJ

Transparência do muniefpto: www.iaeioaodotpatoi.ma.gOv;br, site de
TCE/MA- wsvw.tcc.ma.govbr/sacop, poderá ser solicitado através da
e-nuli:cplsjpma@gmâ)i.Com, bemcomoSerrebrado pessoalmenteno
Setorde Ltchaçio, localizado na AvGetúLeVargas, 13S,Centro• CEP:

6S.66S-OO0, sio Joio dos Palos/MAMalores lnformaçOes poderio

ser obddas ainda pelotelefone,fone: (99)SSSI-2328/2219. Sio Joio

dos Patos - MA 19deJaneiro de2021.TÍiu8ntr Costa de Sá Gomes •

Secretária Munidpal de Admlnlstraçio-Portaria n*001/2021.

AVISO 0£UCn'AÇAO.PRECÃOPR£S£NaALN«0«/2021.0Munklplode

Sio Joio dos Patos-Estadodo Maranhio,porintermédiodaSecretaria

Municipal de Admlnlstraçio, tornapúblico, qsrc promovera ndtaçio
na modalidade Pregio Presenciai para Re^tro de Preços.OBJETO:

Registro de Preços paraa prestaçSo de senriços de OeslnseBzaçlo,
*MÁitcJòFr{)4MÚod (UrtxBa,taâ« RmrsUv J

t, ^. e„ »

OesraQuçio, Descuplnlzaçio, Roço, Capina, Poda de Arvores, Umpeta

, I , "7

ILalaltRndeeonõpcsUeRleManwlBarhaae i

(ajIqs,Uq_Stoeob

''

• - ^

de Caixa d'águae Limpeza de Ostema para as diversassecretariasde

SioJoio dosPatos/MALccal e Data do Credendamenlo, da Entrega
dos Envelopes e da ReaHiaçio do Pregio: O credencbmento e o

BRIGADlSfASPÕTiGUÁR

• OCnraPcQjuarpicüzaaSéipiraata '
, emtoilasasbiasei!einaisJraès,alim'
.deltncstirÈaiemeiBeeiJitteltiaioEmis.

,.'E,defendendo te^ie essa poliiica. acaba
deformarnoTOiimcsdscolaboradvn

-

vatuaiiiosqisljicgramasuiMgadi .
delocfedio edeSoõntstas.em$3oLuís

eemImperatriz. Osnovos bilgadUtas
estudua.-n temas como: Classes dèfogo,'.'
HpoideExtintores, SlnHiIaçde Preventivas
dePiimctit6Socoítos.KoiadcFu[;a, - ' ,

, . Queimaduras, aioqueBélricu, Insptqao ile
'a HidtatitrteEnlntorasalfmileKtfrtlflfvi 1,.

Nowi Umsde bfigidMii de locÍDdtar de tncurblas
Pgtlguar "

'lU simulados desoctno3vitimaientreoutras
' questões tclevinres para a mAuutin;3o da>'

segiiaoçaedobehiesuirgerai

,,

r^blmento dos envelopes depropostas depreços e dehabilitaçio

serio no dia08 de fevereirode 2021,a partir das 1S:00horas.Edltal:

Éblg,éblg

Opresente edital estará á dlsposlçio dosInteressados nosseguintes

Quemrasgafolinha
nessedcmlngA.

loots: Portal da Transparência do município: wwwsaojoaodospatos.

doncsDco

solicitado através do e-mall; cplsjpmaegmail.eom, bem comoser
retirado pessoalmente no Setorde Ucllaçio, localizado naAv. Getúllo

mí.gov.br, site do TCE/MA www.tceuna.gov.br/sacop, poderá ser

endncrinologJsta Jodo Funado

'

yargas, 135,Centro-CEP:6S.66S-0Ú0.SSo JoiodosPatos/MAMalorcs
lnformaçOes poderio serobtldas ainda pelo telefone. Fone: (99j 3SS1-

ecotnemoraa

tlataemfa^a

2328/2219.S30 Joiodos Patos - MA, 19deJaneiro de 2021.Tfiuany

respeitando os
prmocolosdc
segurat^atia Covid.
Saúde e muitos

anos de vida, s3o os

Costa de SáGomes-Secretária Municipal de Administração • Portaria
n» 001/2021.
O anivemrísuie )aao
, Riflado

1 --

raitos lia coluna.'

AVISO OE UCITAÇAO. PRECSo PRESENCIAL NI 07/2021, LlCITAçAO
EXCLUSIVA PARA MEEEPP. OMunicípio de SioJoio dos Patos-Estado

do Maranhio, por Intermédio da SecreurlaMunicipal de Assistência

Canais digitais
Equatorial

Sodal. torna público, quepromovera lldtaçSo na modalidade Pregio
Presencial para Registro de Preços.OBJETO; Registro de Preços para

Devido a pandemla da Covid-19 eo

dlsian demento social oscanais digitais foram

a agulsiçio deenxovais para recém nascidos daSecretaria Municipal

se adaptaramao momentoe Investiram em
plataloimasdigitaisparamelhortender

o exercido de 2021.Loeal e Oau do Credetttíamcnto, da Entrega

dniaque noano de2020, várias empresas

^^B/ÍVRfi"Ag'A%J,R E;«
í .fâértwiaçiótíCUÍ' °

• vF - *"
•
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'• '"A^
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^

Assistência Social do Município de Sio Joio dos Patos-MA para

dos Envelopes e da Reatizaçio de Pregio; 0 eredenclamento e o

osclientes. Nesse sentido, a Etiutuorial

recebimento dosenvelopes de propostas de preços e de habilitaçio

Maranhio náo mediu esforços para melhorar

serio no dia 12 da fevereirode 2021,a paiVrdas 08:00 horas.Edltal:

aindamaisos serviços ofcredtlosnas«"*«

W
"
, •jl"

nvuldpIaufoiTDas (site, appeassistente
vittual). EaClara, assistente viriual que

Opresente edital estará i dlsposlçio dosInteressados nosseguintes

atende pelo WhatsApp, nos rasos deitligaçJo,

i"

cadastro nopio»amaIhrifa SocialBaixa

solicitado através do e-mall: tpIsJpma9grrail.eom, bem como ter
redrado pessoalmente no Setorde UciUçio, localizado na Av. Getúllo
Vargas. 135,Centro •ttP; 65.66SJM0, SioJoio dosPatos/MAMaiores

a ».

Renda, cddigo debarras parapagamentos,

consultas dedAltos eeníissJo i segunda

viadacoma, al^m detambém poder alertar a

locab: Portal daTransparénda domunldplo: www.saojoaodospatos.

ma.govbr, site do Ttt/MA wwwice.ttia.gov.br/saeop, poderá ser

UilfAfilho, Gennvdc
RelsdoMBttoRi mm o Qiecte dá

EquátorUl

noseubalrro.Outras plaiafoimas cUgltals parafediltaroatendimento aosdlemes

Info-maçBes poderSoser obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99} SSSl2328/22 J9.SI0 JoiodosPalos-MA 19deJaneiro de 2021.Gíssyka

w osuedaempresa virwwíquatorialerergia.conLhi e oAPP Equatorial Enentla

Raflégla Uma Sousa - Seaetárla Munidpal de Assistência Sodal •

disponível paiaAndtoldelOS.

Portaí'iâ n» 010/2021.

ccenpanhla acerca dealguma falta tleenetgia
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