
PRE PEITUif) A DiE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO ;
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA ;

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br !

AVISO DE LICITAÇÃO i
PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 11/2021 [,

COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPp!

unicef^í/

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 Materiais de
Expediente e Descartáveis, visando atender ás necessidades das diversas secretarias do Município de
São João dos Patos7 MA.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes è'da Rea
M

; h '•

São Jdão dos Patos - MÁ/15 dè fevereiro dé2021.

'.y, Thuany Co
\Secrètáfla"Íyiún mini.straçao

? , '•

• j

Lj

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551;2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br

izáção do Pregão: O

credenciamento e o recebimento dós envelopes de propostas de preçòs.e de habilitação serão no dia
05 de março de 2021, às 10:30 horas.

Edital: Opresente;editaí estará a dlsposiçãó;dòs lnteressados-nps seguintes locais: Portal
da Transparência dó't^rnunicípid:'''̂ ww\v.sábjoaodospatos.ma;gw site ido TCE/MA:
www.tce.ma.gpv.br/sacóp^ poderá ser splicitado através do e-mán: çplsjpmá@gmaÍl.çom, bem como
ser retirado pessoalmente nojSetor de7Licitaçãd, localizado na Ãy- Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patòs/MA. r-7r^\v f/ ' • 1 ;



D.O. PUBUCAÇÕES DE TERCEIROS

SIO) para abastecimento da frota municipal de Presidente Samey-
MA. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Lici
tação, Av. Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Samey-MA, em
dias úteis de V a & feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá
ser obtido gratuitamente no site do Licitanet: w\vw.licitanet.com.br.
Informações pelo e-mail: cpl.samey@hotmaiI.com.. Presidente Sar-
ney, 16 de fevereiro de 2021. Mauro Leite Lima - Pregoeiro.

AVISO DELiaTAÇÃO.PREGÃO ELETRÔPíICO SRPN.® 04/2021.
A Prefeitura Municipal de Presidente Samey-MA, toma público para
conhecimento dos interessados que realizará no dia 02 de março de
2021 às 11:30 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n."
04/2021, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de insumos hospitalar, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Samey-
MA. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Lici
tação, Av. Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Samey-MA, em
dias úteis de 2" a & feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá
ser obtido gratuitamente no site do Licitanet: vAvw.licitanet.com.br.
Informações pelo e-mail: cpl.saraey@hotmail.com. Presidente Sar-
ney, 16 de fevereiro de 2021. Mauro Leite Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALSRPN' 10/2021.
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 futura e eventual con
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de ma
nutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semi-
pesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentes à frota do
Município de São João dos Patos/MA, compreendendo os serviços de
reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e balanceamento,
estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de câmbio,
soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem
como, retifica de motores e bomba e outros serviços afins necessá
rios ao completo e perfeito funcionamentodos veículos. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dosenvelopes de propostasde
preçose de habilitação serãono dia05 de março de 2021,às 08:00 horas.
Edital: O presente editalestaráà disposição dos interessados nos seguintes
locais: Portal da Transparência do munirípio: www.saoioaodospatas.ma,
gov.br. site do TCE/MA: w\vw.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado
através do e-mail: cplsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoal
mente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. São João dos
Patos - MA, 15 de fevereiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
Secretária Municipal de Administração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DE UCITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL SRPN"II/202I.
COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O Município de
São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da Se
cretaria Municipal de Administração, toma público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento sob demanda de
Materiais de Expediente e Descartáveis, visando atender as necessi
dades 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 en
velopes de propostas de preços e de habilitação serio no dia 05 de
março de 2021, às 10:30 horas. Edital: O presente edital estará à dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: www.saoioaodospatQS.ma.gov.br. site do TCE/M A:
www.tce.ma.gov.hr/sacon. poderá ser solicitado através do e-mail:
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cplsipma@gmail.com. bemcomo ser.letirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlro Vargas. 135. Cent
65.665-000, São João dos Patos/MA. dos
fevereiro de2021. Thuany Costa déSáCtiuwj" ^HÜlélaiia Municipal
de Administração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DELICITAÇÃO. PWIGÃO PRESENCIAL SRPN» 12/2021.
O Municipio 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; Contratação de empresa especializada, através
de ata de registro de preços, para terceirização de mão-de-obra de
apoio às atividadesoperacionais,para suprir a carênciade pessoaldas
secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Pa
tos/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
março de 2021, às 15:00 horas. Edital; O presente edital estaráá dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município:www.saoiòaodospatos,ma.gov.br. site doTCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bem' como serretirado pessoalmente noSetor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. São João dos Patos-MA, 15de
fevereiro de 2021.Thuany Costa de Sá Gomes- Secretária Municipal
de Administração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 02/2021.
O Município de SãoJoão dos Patos- Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municijsal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especia
lizados na consultoria em elaboraçãode projetos de engenharia,pla
nejamento, gerenciamentoje fiscalização de obras.da Prefeitura Muni
cipal de São João dos Patos/MA.Local e Datado Credenciamento,da
Entrega dos Envelopes c da Realização da Tomada de Preços: O cre
denciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta
de preços serão no dia 08 dé março dc 2021, às 08:00 horas. Edital:
O presente edital estará à disposição dosinteressados nosseguintes locais:
Portal daTransparência domunicípio: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA:www.tce.Tna.gQv.br/sacop. poderá ser solicitado através do
e-mail: cplsipma@gmail.còm. 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. São João dos Patos -

MA, 15de fevereirode 2021.Thuany Costa de Sá Gomes- Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021.
OMunicípio de São João]dos Patos -Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresajèspecialízada na prestação de serviços de
Consultoria Contábil, junto às diversas secretarias do Município de
São João dos Patos/MA. Lòcale Datado Credenciamento,da Entrega
dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credencia
mento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de
preços serão no dia 08 de março dc 2021, às 14:00 horas. Edital:
O presente edital estará àidisposlçào dos interessados nos seguintes
locais: PortaldaTransparência domunicípio: www.saoioaodosDatos.ma.
gov.br. sitedoTCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá sersolicitado
atravésdo e-mail: cplsinrna@.gmail.com. bem como ser retirado pesso
almente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Palos/MA. São João dos
Patos - MA, 15 de fevereiro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
Secretária Municipal deAdministração - Portaria n® 001/2021.
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Município
3390.35.00 - Serviço de Consultoria • R$ 67.200,00

02.04.04.122.02.2.014 Manut. Func. da Sec.de Educação
3390.35.00 - Serviço de Consultoria - R$ 50.400,00

02.05.04.122.05.2.021 Manut. Func. da Sec. de Saúde

3390.35.00 - Serviço de Consultoria - R$ 50.400,00
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2021.

ASSINAM: LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR
(CONTRANTANTE) E ALIANÇA CONSULTORIA E
ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME (CONTRATADA).

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

Publicado por: HUGO RIBEIRO CARDOSO
Código identificador: bd7d4bdb834efaa035201b43442b21dl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DO
SOTER

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. N® 001/2018

PREGÃO PRESENCIAL N® 19/2018

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. N® 001/2018

PREGÃO PRESENCIAL N® 19/2018. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 203/2018, sendo aditivado apenas o item
5 da planilha, que se refere ao objeto sistema integrado da
educação, no valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais). PARTES: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO
SÓTER• MA, E A FIRMA: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA
LTDA - ME. BASE LEGAL; art. 57, da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993.VIGÊNCIA: Início: 04/01/2021 - Término: 31/12/2021.
SIGNATÁRIOS: A Prefeitura Municipal de São João do Sóter,
Estado do Maranhão devidamente inscrita no Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.PJ) DO Ministério da Fazenda
sob n® CNPJ/MF n® 01.612.628/0001-00, com sede à Esperança,
n® 2025, Centro, em São João do Sóter estado do Maranhão
neste ato representada pela Prefeita Municipal a Sra. Joserlene
Silva Bezerra de Araújo, portadora do C.P.F n® 629.907.483-34.
doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e pelo o
outro lado a empresa: J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
(MF) sob o n® 20.767.413/0001-03, com sede na Q SACI, N® 18

- QUADRA 35 CASA 18/A SALA 02 CONJ SACI BAIRRO: SACI,
cidade de Teresina, no estado do Piauí, neste ato representada
por seu procurador o Sr. Robert de Sousa Veloso, portador do
RG, sob o n^ 2.098.944 SSP-PI, e CPF n° 977.773.153-15,

residente e domiciliada na cidade de Teresina estado do Piauí,

doravante , neste ato, denominado CONTRATADA.

São João do Sóter - MA, 04 de janeiro de 2021. Publique-Se.

Publicado por: FELIP WAUYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: e877277b7c41d5d8fb36c2fb5754d019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO JOãO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N®
10/2021. 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 futura e eventual

contratação de empresa especializap^OfeiAAiJI-ueluçüü du
serviços de manutenção' preventiva e corretiva nos veículos
leves, pesados e semipesados, máqinnas e equipamentos
pesados, pertencentes à frota do Munmípio de São Tufin iliiii '
Patos/MA, compreendendo os serviços pf léuarosKmbdêúig
em geral, elétricos, alinhamento e balanclkiweiiLU, dstoíamento,
funilaria, lanternagem', pintura, tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de

câmbio, soldas, escapairientos, radiadores, suspensão, sistema
de freios, bem como, retifica de motores e bomba e outros
serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento
dos veículos. 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 diá 05 de março de 2021, às 08:00
horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
município: www.saojoaociospatos.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 Setorjde Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos - MA, 15 de fevereiro de 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração -
Portaria n® 001/2021. |' •

AVISO DE LICITAÇÃO., PREGÃO PRESENCIAL SRP N«
11/2021. COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP. O

Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretária Municipal de Administração, torna
público, que promoV|era licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preços para o fornecimento sob demanda de Materiais de
Expediente e Descartáveis, visando atender as necessidades
das diversas secretárias 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 05 de março de 2021, às 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:
wvw.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 -JCEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
São João dos Patos | MA, 15 de fevereiro de 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes -| Secretária Municipal de Administração •
Portaria n® 001/2021.i

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N«
12/2021. 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: Contratação de empresa especializada, através de ata
de registro de preços, para terceirização de mão-de-obra de
apoio às atividades [operacionais, para suprir a carência de
pessoal das secretarias municipais da Prefeitura Municipal 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 05 de março de 2021, às
15:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
município: www.sa0joaodospatos.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.
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do nundalodo deputadoferbral
DanielSilveira (PSL-IUX
Arepiescnaçãotoo o^lodo
Pr. PSB, PDF, PCdoB, PSOL e
Rrdc.
'Esic tci,i um pedidodc rodos
ra luiTidos e Ikleianças de nossa

bmcada.Corsidcnuns que
o ilrpnacioquiinouo diroro
M aucar a Consltui^âo e as
[nsiiiid;úes*,dlzuma nota
dlsDibukla pelosparidos i
iminnsa.
Seipmdo os lideres,o piocwsu
deve ser anallsadode forma
câcR DO Conselhode Êricae
posieiicniicnie i» plenirioda
Cânura
~As nossas bancadas sc
poskionaSonelamtiniitcntlo
daprisãodotlepuiado bíraiare

ES1AOO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL 06 CÂNDIDO UENDE8MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAOEPREÇON'004/2021 CPL/CúndI-
do Mendai. A ^laHuiB Uunlcg>al de CAndMo Mendss^lA medianle
eeuFreiManta, uma púHico quee TOMADA DEPREÇO n"0DV2021/
CPLCdAddoMsMas.doüpo empreiada porpreçoglobal.CONTRATA
ÇÃO DED4PRESA PARA PRESTAÇÃO 06 SERVIÇOS DEC01£TA
DE RESiDUOS SOUDOSURBANOS NO MUMClPiO DE CÂNDIDO
MENDES. confcrmeAneioiaoEataLrearzar-todnodaOSAtnOJl es
i4.3O:O0miMiasaiaaaComissãoPemwieniadsucttateo.aaPisfaiu-
ra Municipal de CândidoLiandatiMa.tocalizsdana Rua NossoSaidiora
do Carmon*S41,Cantie-cenddoMar)dasA(A onda poderSotarcort-
suiodos gntutamsru ou odqJitibs o Edrui e saus/Lnaxoa, madunu
renlitnanto as veer da RS OOOO 3ilna rwaX faltosexdusivemsni»
abanis dopagamanudo Documento daArracadapie Municpel - DAM.
O Edtlal 101 redigidana feima daLsIFadarsIn* lO.S20r'20QÍ aubiitf»-
dsrrema na LHPodaraln*8«E6f199ÃLaICmplemaniar n<133/2006
ademais nomes ragutamantaiaspaienaniasiespecla. a seus anexos,
esiáo adSposIçSo dosIrtarassados. da2> 16*lelrA nohcráriodas OÕlt
tf iai, na Comissio Ptmtananla da UclUvto.CPL CAndMo Uandaai
MA 17 d» fararabo da 2031. Zaümsr Otss CtvaUí - PraUanta CPL

icforqattMa inqwitândado vero
ainsmirsa rpisUn", diza ntiA
'Apresentaremoscoledvamerae
o POLpira sustar rs deaeice dts
amas. Neae momenio, a nosa
Itioiidadr midmaé a seguinte:
N^cina paa todos eproiiogaçiu
do auxilioemasencial já!*,
conduianota.
Assinan a nora (bs panidos
ossesiinres deputaríos: José
Culniárlcs-Lldorda Minoria
lu Cim.-oa dosDeputados;
AndréFigueiredo -Uder da

Opoil(3oKlailos Zarairinl•
Líderda MinorianoCongresso
Naciona!;£nioVciri • Lfdei
da Baicaila ilu Pll Danilo
Cabral •líderdaBancads
do PSB.Wutney Quiiruc
-Líder da Bancariadu PDT
Taliria Pttrone • LIdet da
Bancada do PSOU Renildo
Calheiros - Lider da Banc,ida

do PCdoO;Joénlats^pichana
- Re^resenumieda Pede nn
CámarA (GUM^annao)

ESTADO00 MARANHÃO
PREFEITURAMimlOPAL DE CANDOOUENDESHA

AVISO DE UCITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N* 003/2021 CaiCeidUo
Mandes APiafatireMunicipal da Cindido LleMasT-tA nudinta seuPra-
lUanu. toma púbicoque a TCSMOA DEPREÇO n*003/2Ci2trCPL/Cin-
ddo Mandas, do tpo empreitada por prece eobal CONTRAtaCÃO DE
EMPRESA ESPEChUZAOA EU PREStt^ DE SERinçOS PROFIS-
SIONWS PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS, ANÁUSESE ESTUDOS
DE EHGENHARIAEARQUITETURAASSESSOR IAECONSULTCRIANA
ELABORAÇÃO EACOKfWNHAMEKTO TECNCO DE PR£.PROJETDS,
PLANOS DE TRABALHO, VISANDOO ACOMPANHAMENTO DE CON
VÊNIOSFEDERAISE ESTADUAIS . conUime Anexo I do EdUsl realizar-
•ta-i no die 09/03/2021 ii OSOMn. na aaia da Comístio Parmanania
de Uctscio.daPralaiursUunic^ da Cindido Uanoas/Ma, locaizada na
Rua Nosso SanTera doCano nieai. Caitm• CinddoMandesrMA, onda
podarto sar consulados gratutaraarta ou aãqvPdos o Eonala teus Ana-
lOi medianis rscohimeniodo rec doRS 30.00 linÁa rasai,'sit* axd»-
iNimanli SrsviadopsginamodoDoasnantadaAnacadMoMunUpd
-DAM. OEdU blredigido nsforma daLaIFadiiiln* I0.S2IÍ'2002. aubtP
dadamantena LaI Fedaratn*8 666/1993. LaI Complarnantar n*123/3006 a
dimala normit tagulamantaraspartnartas i atpdcd: a leus anexos attio
adlspcsl(iodoslrtaretsad}f.dt3*86*<Bira.nohoririadas09Aii12An<
ComltsèoPetmanemadiÜcupiVCPL Cindido UondavMA ITdarava-
taro da 2021.Za!lmar Dbs Civtn - Pretídam CPL

AVISO DE UCmçAO. PREOÃO PfESEffcU^SPTFmi
COM ITENS EXClUaVOSPARAMEEEPP.pM-uniçli
dosPatos-Estado doMarenhSo, por íréerTniA^^aôrãSna MunicL
paida Adminstnicie, toma púbico,que promoveraictaçSo na mcdali-
dadaPrtgio Pfasandaiporo Registra da^eçes OBJETO: Raglsiro de
Ratos parao fomKimarie sobdsmsndada UatariaH de Espodlenta
a Dascattiva^, visando «landar as pseessdodss das drvarsss stcr»-
tarbs do Munelpb da Sio Jo9o dos PabVMA local • Osa do Cra-
dandamaniD.da Entregados Envalepasa da Rasbstio do Progio: O
cradandamants a o racablmsnlodosanvaiopaadl propostasds prages
a da haoirtatio serão no dia 09 da marco da 2021. ia 10:30 hons.
Edtsl: O prasonta adiai talará i dsposIçSo doa mtarsssados nos ta-
guinlasloca.s .Portal da Tisnspsrinaado mundpso: «niwsaojoeodos-
pabsmagov.lr. sb do TCE/MA: wunvlcs.magovbifsscop, poderá
ser idjclBdo aís/óa do e-maíl: cpl4'prra@(Fnalcoin. bem como sar
raOrade pmcshnenla no Setor da LldlacSo, locsGzadena Ak Gatúfe

VargaA 136. Centre • CEP: 6&66S-000,Sb Job dos PaieshilA Sb
Job dos Paios - MA, 16 da favarsirode 2021. ThuanyCosta do Si
Gomes• Sacratida Mnilcípal da Adminittrscb • Pcterla n' 001Q021,

AVISO CE UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRPN"12^021.0
UunídfxodaSb Job doa Pabs- Estadodo Maranhio,porIntsrmido
da SaoaiDriaMurVdpal da Administragéo. toma públieo, «le promova-
ra Edtafio na moâUado Ptegb Presencialpara Regístioda Progos.
OBJETO: CortrategSo daempresa espaoisliads. strivis dsatada
ragstrodi pregos,paratitcérizaçbdamãoda-obrsdaapoKiisativi-
dadas oparaeonn, para luprr o carênciada pessoal das saeraiaros
mirnicipsada RVaitiraMunidpalda Sb Job dot PatoaVA. local a
Daia doCradeiiciamanb. daEntrega doa Envalepas adaRaaiízagb do
Prag&o:O oedaneiamanio ao racabimaniodos envalepas da propostas
da pregosa da hablSlagb ie>b noda 09 da margoda 2021.t» 19:00
heris. Edtal O prvserta adid astari i dtsposigSo dos hbrastadot
nos sagrxlai locais;PortaldS Tran^raiincB do mvncipoixnriwxaoj^
aodetp«Kima.govbr, sAado TCE./MA: mrAr/.icamagov.brisacop. po
dará saraolicrtodoatrevia do a-m^l:cpts|pmB@7TiBlcom. bem como
sar redrado passoelmanta no Setor da Ucilagio, loosGzsdonsAv. Ga-
túbo Sbrgat. 136, Centro - CEPt eS.EBSOOO. Sb Job dos PaíosMA.
SSoJobdos Paíoa-MA, 15 dafswaòsda 2021. Thuany Costada Sá
Gomas-SaaáUtia MmicípaldaAdrtntstraçb-Panaria n*001r2021.

AVISO DEUaTAÇÃO. TOMADA DEPREÇOS N*02/2021. O Muni
dpb da Sio Joio dos Pibt • Estadodo MartrJnb, par traarmido da
Sacratana Murvtípsl de Admiràstragio, toma púbko. gja prommrara
licitagiona modatdada Tomadada Pregos OBJETO: Condatagb da
empresapareprastagbda tarvlçoslácnicos aspedaizadosnacônsul
lorla«melaboragb da projetosda anganhatíe,planajamanto. gerencia-
mantoa ftscsTeagb de obras da Prabtura MutJdpalda Sb Joio dos
Patos/UA LoerdaOats doCredencamento, da Entregados Envaiopat
a da Raatizagio da Tomadada ^egoa: O vedendamene a o reca-
bíman» dos envelopes da habíitagio a pvcpoNa da preços taráo m
da01 da mvgo da2021, éaCliÓO horas. Etfital: Opresente edital
estará á dsposigb doa Interessadoanos sagiirrtot locais: Portal da
Ttemparboa do muncrplawvm.taoJoaoOotpalst.magov.tir. artedo
TCE/MA.nviw.tcs.msgirv.br/sacap, podarásar aaTiatado atravésdo e-
-mat cpistpmaSgmaiegni, bem eamc sar rairado ptssoatnarta no
SabrdaLcrsgb, localizadenaAv. Gebilio Vargas,13S,CararD-CEP:
65.6SS400. SaoJDbdasPttasmSbJoSoãotP8bt-MA,t5dt
favarsirodl 2021. ThuanyCosta da Sá (bmaa - Sacretiris Mixs^at da
AdmhiSragio - Portaria n?001/2021.

AVISO DEUCITAÇÃO. TOMADA DEFREÇOS H* 03/2021. O Muré-
elpro asSiojoiodoa Paios •Estado doMararbb, por íMannédío da
Saaetsria MÚrriepal daAdmlnlsuagio, toma púbico, que promovera
licitagáo tu nwdafdadaTomadade Pragoa.OBJETO; Coniatogb da
ampratéasplcrBlzadatuprestaçbda sarvigeadaCensiAona Conlá-
bO, jime ás dharsas aacrabias do MuradFio da Sb Job doa Patoa/
MALocal a Cab do Crsdoneismanto, da Ennga doaErrvelcpas a da
Raafzsgb da Tomadada ^açoa; O cradanclamanb a o lecaMman-
b doa anvec^i dahablitagio a proposta ds pagosa«b noda 06
da margo da 2021. ás 14:00 horas. EdItrJ: O pvesents adtd estará
è dfposigb^dos inlatassadoa noa laguintst locpt: Portal da Trans-
paiártda do munídpio:<mvw.aeojoaodcspatosmagov.br, tia do TCE/
MAwaMiica.ma.gav.br/iKep, podará seraoidiedo aliavéado a-mail:
cptsjpma@gmel.com, b«n cometer ranradopasaeahisnt noSabr da
Lictsgb localfado na Av. Gatrllra lAr^, 135,Cante • CEP:66 665-
000, Sb Job doa Patos/MA.Sio Job dot Pabs-MA, 15 datava rsiro
de 2021.ThuanyCostsdaSáComas-Seaetária Mdtcpalda/Unrnis-
tragSo- Portaria n*O01/2021.
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