
PREFEITURA 06'

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

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

Secretaria Municipal de Administração >

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS m 06/2021

unicef#^

O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, torna público, que
modalidade Tomada de Preços.

promovera licitação na

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
de Abastecimento de Aguã no Município de Sao João dos Patos/
FUNASA n.o CV 0093/16.

á Implantação de Sistema
Â, ipor meio do Convênio

' w J L *
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da;Reallzação da

Tomada de l>reços: OcredenclamentOíe.ò recebimento dos envelopes áe habilitação e
proposta de preços serão no dia.25 de.março dé 202a{a:partir das 015:00 horas.

Edital: O presente, editai-.estará .à disposição/dos interessados'nos seguintes
locais: Portaij da Transparência do"^ rhunicípiò:\ www.sabióáddoypatos.malgbv.br. site do
TCE/MA: www.tce.ma.eov.&r/sacòp. Doderá''.K\ser solicitado 'í ^através i do e-mail:
cplsipma@gmaii.còm. bem como ser retiradp,pessoaiménte'nò Sei:õr de Licitação, localizado
na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000/Sãó João idos Patos/MA.:

Maiores informações,poderão ser obtidas.aihda/pelo
2328/2219. j I "

\ -

São JoãbiCiòs Patos -.MÀVÓS-de março de 2(
n f'"" Ti j

Thuàaf^s ^ Sá Gomes
Secretária Murifc ^e Administraçãc

Portari^ 3.001/2021

eí.efone.
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=one: (99) 3551-

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

SÃO JOÃO
DOS PATOS

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

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

unicefi§J

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos" do Processo 'Licitatório n°\

TOMADA DÈ PREÇOS, do tipo nienor Preço por Item
de Licitação [no Quadro de Aviso desta^ Prefeitura, piárid Oficial do Estado do
Maranhão eJornal de Grande Circulaçãofho^Estado do íÍ/ííírànHSíJ !
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0;6/202Í na modalidade

, às publicações do Aviso
rio Ofiçi
aránhão'!

OBJETO,í^pntratação,,de empr,esa especializada parst-;
\ RiàternàMe Àbastecimento de./Áeuà"ho K

a Implantação de
Si^éma'de Abastecimento de./Aguà"ho Município de São
Joãò',dòs Pkos/MA/por,meio/dó Çphvênio'̂ "^" '̂̂ '̂ ^ °
'0093y:i6. • -'••-1' J.
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yy" y/- 1^'JSão João^dòsTátos/MA, de março dê 2021,
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Presidente da CPL
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FUNASA n.° CV



TERÇA-FEIRA, 09 - MARÇO -2021

estabelecido distanciamento mínimo de 02 metrosde cadaparticipante du
rante a sessãoe que será obrigatória a utilização de mascaras, luvase que
cada participante porteseu frasco de álcool e itensde proteção necessário.
Este Edital e seusanexospoderão ser examinados e obtidos gratuitamente
no endereço supra, de 2" a 6°feira, no horário de 8:00às 12:00 horasou
atravésdo email:cplsaodomingos.ma@gmaiLcom. SãoDomingosdo Mara-
nhão(Ma), 04 de março de 2021 JORGES FRANCOSTARAMALHO
SILVA -PRESIDENTEDACPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCTAL SRP N° 20/2021.
O Município de SãoJoão dosPatos- Estadodo Maranhão, por intermédio
da Secretaria Municipal deAdministração, toma público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição parcelada de
equipamentos e suprimentos de informática para 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 serão no dia 22 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: ww\v.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacon. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsÍDma@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. São João dos Patos - MA, 05
de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n" 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N' 09/2021. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E
EPF. 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 Re
gistro 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 Realiza
ção do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 22 de março de
2021, a partir das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparên
cia do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas ainda pelo telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São João
dos Patos —MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-
Secretária Municipal de Administração-Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADADE PREÇOS N® 04/2021,
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJE
TO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços
de engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva
de todo o sistema de iluminação pública de cada um dos logradouros
do Município de São João dos Patos-MA, englobando o Perímetro
Urbano, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de
Obra. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes
e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento e o rece
bimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no

D.O. PUBLICAÇÕES DETERCEIROS

dia 25 de março de 2021, a partirdas 08:00 horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município: www.saoioaodosnatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do
e-mail: cnlsinma@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, 05 de março de2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secre
tária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.
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AVISO DE licitação] JOMADA DE PREÇOS N® 05/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de
LimpezaPública Urbana nò município de São João dos Patos/MA.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Re
alização da Tomada de Preços: ò credenciamento e o recebimento
dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia 25 de
março 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.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacoD. poderá ser solicitado através
doe-mail: CDlsÍDma@gmail'cdm. bem como serretirado pessoalmen
te no Setor de Licitação, localizado na Av. GetúlioVaigas, 135, Centro
- CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações po
derão ser obtidas ainda pelo'telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São
João dos Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes
- Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

,AVISO~DEXlCITAÇÂOrTOMÃD'A DÈ PREÇOS N® 06^021.
' O.Município de São João'|dos Patos - Estado do Maranhão, por-ínter-
médio da Secretaria Municipal de Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a Implantacao de Sistema
deAbastecimento deAgua'no Município de SaoJoãodos Patos/MA,
por meio do Convênio FUNASA n.® CV 0093/16. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da To
mada de Preços: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
habilitação eproposta dc| preços serão no dia 25 de março de 2021,
a partir das 15:00 horas.'Edltal: Ó presente edital estará à dispo
sição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoi0aodosDatos.ma.gov.hr. site do TCE/MA;
wvnv.tce.ma.gov.br/sacop' poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bèm como ser retirado pessoalmente noSetor
de Licitação, localizado jna 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, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
Secretária Municipal de (Administração - Portaria n® 001/2021.

PREFEITURA^ MUNICIPAL DE CODÓ -MA
I I

AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021SRP
ACOMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO, daPrefeitura Mu
nicipal de Codó, Estado Ido Maranhão, toma público para conheci
mento dos interessados que no dia 19 de março de 2021, às 08:30
(oito e meia) horas, na' Sala da Comissão Permanente de Licitação
- CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, Praça Ferreira Bayma n®
538, centro, na cidade de Codó - MA, fará realizar a Licitação na
modalidadePREGÃO, na forma PRESENCIAL n® 002/2021 SRP, do
tipo MENOR PREÇO 'por ITEM, tendo como objeto o Registro de
Preços para eventual contratação de pessoa(s)Jurídica(s) para forne
cimento de forma parcelada de material de expediente para diversas
Secretarias do município. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados que de 2® a 6® feira, no horário de 08:00 às 12:00 ho-
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HORÁRIO: 08h:01min
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico; www.portaldecompraspubIicas.com.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av.
Esperança, 2025 - Centro - São João do Sóter-MA, no horário
de 08:00 às 12:00 hs, na sala da comissão permanente de
licitação.

São João do Sóter/MA, 08 de março de 2021.
FRANCISCO HENRIQUE JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA E
INFRAESTRUTURA - SEMAFI.

Publicado por: FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador; 8dc32aefü96a22aaf5ddf787302aa03a

prefeitura MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP
i20/2021. 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 a eventual aquisição
parcelada de equipamentos e suprimentos de informática para
atender as necessidades das diversas secretarias do Município
de SãoJoão dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostasde
preços e de habilitação serão no dia 22 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:
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.
São João dos Patos - MA. 05 de março de 2021. Thuany Costa
de SáGomes - Secretária Municipal deAdministração • Portaria
n° 001/2021.

HEPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
?RESENCIAL 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.

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 22 de março 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. São João dosPatos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone
Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoão dos Patos - MA. 05 de
março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária
Municipal de Administração-Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N« 04/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera ílicitaçâo na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada na
execução de serviços de engenharia elétrica, visando a
manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de
iluminação pública de cada um dos logradouros do Município de
São João dos Patos-MA. englobando o Perímetro Urbano, com
fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra. Local
e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
Realização da Tomada Ide Preços: O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços
serão no dia 25 de março de 2021, a partir das 08:00 horas.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA. 05 de
março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

[
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AVISO DE LICITAÇÃO.' TOMADA DE PREÇOS N« 05/2021.
O Município de SãoJoão dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada na
Prestaçãode Serviços de Limpeza Pública Urbanano município
de SãoJoão dos Patos/MA. Local e Datado Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e'da Realização da Tomada de Preços: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serão no dia 25 de março 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. SãoJoão dos Patos-
MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes -
Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

•AVISO DEHCITAÇÃO.|TOMADA DE PREÇOS N« 06/2021.,
OMunicípio de São Joâo"dos Patos -'Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua no
Município de Sao João,dos Patos/MA, por meio do Convênio
FUNASA n.® CV 0093/16. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realização daTomada de Preços: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serão no dia 25 de março 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@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 dosPatos -
MA, 05 de março de'2021. Thuany Costa de Sá Gomes -

CERTÍRCAOO OIGITAL/^ENTÊ
E COIA CARIMBO DETEMPO www.famem.org.br
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Secretária Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 6ab28dbc6892e8cb4236eflf6505dd63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DA

ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA /MA.

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de umas
e translado do corpo para atender a necessidade do município
de São Pedro da Água Branca.
ABERTURA: 19 de março de 2021 às 09:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, n° 691, centro, São
Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
OBTENÇÃO DO EDITAL; O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados na CPL-Comissão Permanente de
Licitação, situada à Avenida Presidente Geisel, n° 691, centro,
São Pedro da Água Branca/MA. Nos horários das 08:00hs às
12:00hs, ou no Portal de Transparência do Município.
Alexsandro Tenório Rolim - Pregoeiro Municipal.

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador: 5c839e927becd6fc87b6b491911563fe

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA /MA.

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 006/2021
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção de ar
condicionador e refrigerações em geral do município de São
Pedro da Água Branca.
ABERTURA: 19 de março de 2021 às 13:30 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro, São
Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65920-000
TIPO DE UCITAÇÃO: Menor preço por item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados na CPL-Comissão Permanente de
Licitação, situada à Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro,
São Pedro da Água Branca/MA. Nos horários das 08:00hs às
12:00hs, ou no Portal de Transparência do Município.
Alexsandro Tenório Rolim - Pregoeiro Municipal.

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROUM
Código identificador: ae6460e448dc56ed3b0b0d6435f3ede3

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA /MA.

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/202X
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
passagens áreas do município de São Pedro da Água Branca.
ABERTURA: 22 de março de 2021 às 09:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro, São
Pedro da Água Branca/MA. CEP: 65920-000
TIPO DE UCITAÇÃO: Menor preço por item.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados na CPL-Comissão Permanente de
Licitação, situada à Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro,
São Pedro da Água Branca/MA. Nos horários das 08:00hs às
12:00hs, ou no Portal Ide Transparência do Município.
Alexsandro Tenório Rolimi- Pregoeiro Municipal.

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador:'e49011 c3el883318el31 a9766fa0ffl2

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA /MA. |

AVISO DE LICITAÇÃO ,
PREGÃO PRESENCIAL 008/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
material construção em geral do município de São Pedro da
Água Branca. '
ABERTURA: 22 de março de 2021 às 13:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro, São
Pedro da Água Branca /MA. CEP: 65920-000
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados na CPL-Comissão Permanente de
Licitação, situada à Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro,
São Pedro da Água Brànca/MA. Nos horários das 08:00hs às
12:00hs, ou no Portal, de Transparência do Município.
Alexsandro Tenório Rolim - Pregoeiro Municipal.

Publicaho por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador: é5e0a6d49616db96bbd82ed0c45323d2

AVISO DE LICITAÇÃO
i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA /MA. ,
AVISO DE UCITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO j003/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
recuperação da pavimentação asfáltica da malha viária no
Município de São Pedro da Água Branca/MA.
ABERTURA: 25 de março de 2021 às 08:00 horas.
ENDEREÇO: Avenida| Presidente Geisel, n® 691, centro, São
Pedro da Água Branca/MA. CEP: 65920-000
TIPO DE LICITAÇÃO; Menor preço global.
OBTENÇÃO DO EDÍTAL: O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados na CPL-Comissão Permanente de
Licitação, situada à Avenida Presidente Geisel, n® 691, centro,
São Pedro da Água Branca/MA. Obtido nos horários das
08:00hs às 13:00hs; ou no Portal de Transparência do
Município, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente.
Alexsandro Tenório Rolim - Presidente da CPL.

Publicado por: ALEXSANDRO TENóRIO ROLIM
Código identificador: 50flfcd0cf202ddbc932205740P}952d

AVISO DE UCITAÇÃO
i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA /MA.

AVISO DE UCITAÇÃO
TOMADA DE PREÇÓ 004/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de consultoria em contabilidade pública para as diversas

CÉRTinCADO DIGITALíílENTC
E COM CARIMBO DE TEMPD www.famem.org.Br



Brasil vai receber 14 milhões de doses da Pfizer
entre maio e junho, afirma Paulo Guedes
CIL maranhAo

o governo brasileiro c a Pfiicr
fecharam acordo e 14 milhões
de doses da vadna contra a
Covld-19 serJo entregues no
pais,entreos mesesde maioe
Junho.O anúnciofoi feitonessa
segunda-feira (B). pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, e a
assessoria do Ministério da Saúde.
OImunizameda fatmacêuticaji
é aplicado em diversos países do
mundo.
Emagostodc 2020,o laboraiãrio
chegou a ofereceu um lote de 70
milhões de doses ao Brasil, com
entregaprevistaparadezembro.
O governo, nu entanto,eslava
resistindoi compra de vacinas da
Pfizer, reclamando das condlfões
impostaspela empresa, comoa de
que a Pfizer nio se responsabiliza
por eventuais efeitos colatsais da
vacina.
Nessa segunda, o presidenteJair
Boisonaro participou de uma
reuni9oporvideoconferência com
opresidente mundial daPEzer,
AlbcrtBourb. O presidente
chegoua postarumvídeoem
uma rede sodal com um trecho da
reuniio. Eleapareceelogiandoa
Pfizer e admlUndoque o vinis tem
demonstrado 'agressividade* no
Brasil.
•Reconhecemos a Pfizer como
uma grande empresa mundbl,
comgrandeespaqono Brasil
também. Em lúvendo, repita,
possibilidades,nós gostanamos de
fechar contratas com os senhores

'O anúncioda acordoparaaquisifõo dasdosesda vacinada Pfizerfoi
' feito pelo ministro Paulo Guedes

«meigenclal.
Após a conversaentre Boisonaro
e o presidente da Pfizer, o assessor
especial doMinlstérto ^ Saúde,
Aírton Soligo, conversoucom
os jornalistasdetalhando o
acordo. Segundoo assessor,o
acordoqueo Brasilcosturacom
a Pfizer previa inicialmentedois
milhões de doses em maio e sete
milhõesemjunho.e queagora
que a ncgociagõoavangoupata a
cliegada de mais cinco milhões
de doses,queseriamdistribuídas
entre os dois meses.
*0 quequeo presidente daPfizer
garantiu ao presidente Boisonaro
hoje(ontem)?Aaniecipagiode
S milhõesdo segundosemestre
para maio ejunho.Ou seja, dos
9 milhões que nós tínhamos
previstos,se incotporarõo mais5
mllhóes de doses, passando para
14 milhões", explicou.
Soligo acentuouque a aotedpagáo
de 5 milhõespodesair do
montante de 10 milhões previsto
paraagosto.O Brasilnegociacom
a Pfizer um tu tal de 99 milhões de
doses até o fim do ano. O assessor
disse que a intcnglo é tentar
antecipar as entregas. B Infomtou
queo governotambémnegocia
compras de 3Umilhõesde doses
da vacina da Janssen. *0 mais
impon.miedizerque nõné apenas
a Pfizer, Também tem 30 milhões
da lanssen, que o presidente
tambémteráno mesmoobjetivo
uma reunião nesse sentido",
completou.

até pelaagressividade queo viius
temse apresentado no Brasil*,
declarou.
A Pfizerdivulgouuma nota
informando que,na reunlio,
reforgou queconsidera o Brasil
*umdosparceirosmaisvaliosos
e importantes globalmente'.
Disseaindaquea empresa
'espera seguiravançando parao
fornecimento de sua vacina contra
a Cavid-19paraapoiaro governo
braslleltona preservagio da saúde
dapopulagio brasileira*.
O ministro Pauto Guedes
também comentou a teunl9o. *0
presidente Boisonaroteve uma
coDveisaagora com o piesideme
mundial da Pfizer. Nós estávamos

já negociandohá bastante tempo
com a Pfizer e havb um problema
de escala,nósprecisamos de uma
cscab maior c esse foi o pleito do
presidente*, afirmouo ministro,
ressaltandoque o Brasil obteve
'praticamenteumadeclaragáo de
queo acordoestá fechado' coma
empresa.

ANTECIPAÇÃODE
DOSES

Avacina da Pfizer é a linica que,
até o momento, possui registro
definitivoda Agencia Nacional
de VigilânciaSanitaiia (Anvisa).
As vacinas atualmente aplicadas
no pais s9o a CnrooaVace a
Astrazena/Oxford, que têm
apenas aautorizado para uso

Atendimento ao contribuinte na Semfaz deve ser agendado
Pataevitarfilas, aglomeiagâo ecmcuma
àsrecumendagOes do Decreto Municipal n°
56.987/2021, quevisaa ptvcoçõoib pmlifcraçõo
do nnvocoronavírus, a SeaetailaMunícipa] da
Fazenda (Semfaz), disponibilizou o seivigo de
agendamento doatendunguo prasencial nasede
do óigào.
O serviçocomeçoua fundonarnessasegunda-
feira(8).Ocontribuíme deverá acessaro site
Semfaz,noendeiegoeletrônicowwwsemfaz.
saoluls.ma.guv.br, paraagendaro atendbnento
previamente.
Coma segundaoncbda Covid-19e os tiscosde
proliferação do vínu, a PrefeituradeSSoLuís
vem adcúndo diversas medidas para com? a
coniaminagáo coma doença.Mesmocomas
ações,a Semfazcomlnuaiáfundimanda,umavez
queo órgSo prestaserviço essendalaomunidpio.
Paraagendaro atendimento, o conitibuinte
deveráemitira senhapeb intemet, nositeda

Semfaz. paraadataehoráilD desuapreferênda
e comparcco' á sededaSecratatia comotó10
minutos de ameodênda. O atendimento ao
contribuinte estaráabertadesegundaa sexta-feiia,
dasShis 16h.
De acoiÁ] com osecretário Munldpal da Fazinla,
loséAzzniini, o Idealéquefaçamos o atendimento
mediantea maicnçâoon-tine."O agendamento
seiá prioritário a paitirdeagora.Oscontribuintes
soâo atendidospurdiae hoiirio tnaicadospara
quepossamos evitaraaglomeração depessoas
nasede (bSemíaz, gaiàmlndo ofundimamenio
dosserviços. Nossas equipes esi3otrabalhando
paradisponibilizar a íeTramenta aocldaclloe
contribulniecom o máximo de celeridade e
qualidade, visando bonsresultados*, explicou.
Porenquanto, a feiramenta seráapenas para
oateidlmento preseodal na sede do ótgio,
localizado naAvenida Kennedy, n*1455, Bairro
dcFádnu.Nopostodeatendimento disponível

noCentro deApoioaoTbbalhadtv(Co)^).
as atividades continuam normalizadas e o
cuntribuinte tvâo precisa agendar previamente
oaiencfimento. Jaoposto da unidade do Vtva
(Shopping daIlha),estará fechado, enoeosdias
5 a 14de toaiço,prazoestabelecido nasmedidas
munidpais.
No siteda Semfaz(wvvw.semfaz4aoluisjna.gov.
br),o conulbuintetemacessaa seniços ctuno
etnissâo de NFSE e NFSEA, IPTU. cenidíes,
guias,acessoaoSistenuTributário Munidpd
(STM),alvaráeoutms.
ATENDIMENTO INTERNO

O atendimento interno ao contribuinte estará
suspenso aiéo dia14demarço. Maisdetalhes
e ituormações, o contribuinte poderá entrarem
cottiaio diretamente comaSemíaz, peloscontatos
(apenasWhatsApp):(98)99162-9940e 99156-
0673,ou petoo-maiL infn@scmbz4anluis.
tna.gov.hr.

Discutida divulgação da lei que obriga denunciar casos de violência doméstica
o procurador-geral deJustiça.Eduardo Nicolau,
panldpouoniem (8)de ddute virtualsobte a
rcgulamentaçteda LeiEstadual n° IIJ92/2D20,
que ubriga os condomínios tioestadaa
comunicaraos óiglos de segurançaocoirênclaou
indício de violênda doméstica contra mulheres,
crianças, adolescentes e idosos.
O objetivo do encontro, prornuvido pela
Assodaçáo do Mlnlsláío Públicodo Estado
doMoranhio (^pem) em olusáo aoDia
Internacionalda Mulher,foidar maior
visibilidadeá lei lecrmemenie regulamentada.
No encontro, Eduardo Nicolau saudou udas as
mulheres."A gente temque lera ccnsclinda
dequea mulheré fundamental paraa vidade
todo oserhumano, équem equÜIbra avida em
todasascasas.PorIsso,comem comigoe com
a nossaadmlnisuaçõo paratodasasadvidadcs
relacionadas 1pioúçào dasmulheres", disse.
O presidente da/Vmpetn, GllbeitoCâmara,
ressaltou a imponindade reunirautoridades,
femininos espcdalmaue,paradiscutiro tema.*A
reunião tem o objedvode lançarumacampanha
dedivulgação daLeiEstadual d° 11.292/2020.
A nossafunção,enqiumo MinistérioPúblico,é
fazercumprira lei', afirmou.

Cilbertr» Câmarainformou quefuram
encomendados 5 milcattazesparaserem
fixadosem condomínios, com o conteúdo da
lei.O tnaieriol serátCstribuido parasíndicos e
adinlnlstradoias.
Aouvidora do MPMA, procuradora de
justiça MariaLulzaRibeiro Martins, também
rcvctcnüou todas asmulheres que compõem
a instinilçâo edestacou otrabalfio decombate
e prevençãoda violênda domésticacontraa
mulher, Elaanundouquea Ouvidoria do MPMA
vai receber as denúncias relacionadas á viotõnda
contraa mulherproioculadas pormelodo
número telefônico 160.
AdlietoiadaEscolaSuperior do Ministério
Público doMaranhão, promotora dcjustiçaKarb
Atlriana Holanda Farias Vieira, afirmou queo
Dia Intemadona] da Mulher é um momento
de teflexSo scète o pape), asconquistas ea
imponãnda da mulhernascdcdade.
Convidada espedaldo debate,a diretora daCasa
daMulherBiàsUdra. adv-ugaila Susan Lucena,
comentou queo confínamcmo, emrazãoda
pandcmia,ton contribuídoparao aumentode
casos de violênda doméstica contra a mulher e
que épiedso Incentivarademitida.

LEI DOS CONDOMÍNIOS

De acordo com a Lei n° 11.292/2020,us síndicos
ou administradores de condomínios ficam
obrigados a comunicar à Polícia CivilouPolícia
Militar a ocoirêncla ou indício de violênda
domésticae familiarcontramuiheras,crianças,
adolescentes ou idosos,sej.inasunidades
condominials ou nas áreas comuns.
Além disso, os condomínios deveiáo afixar, nas
áreascomuns, cartazes, placasoucomunicados
divulgando a legislação. Oscartazes devaâo
cotueros númerose endereçosfisicose
eletrônicos dasdelegadasespedalizadas da
Mulher,Criançae Adolescentee do Idoso,
alétndosnúmeros e endereços fisico edigital
da Ouvidoriade DireitosHumanos,Igualdade
Raciale Juventude,da Ouvldiniaàe Segurança
Pública do Estado do Maranhão e da CAnidoiU
da Mulher.
Em caso de dcscumprimcnio das disposições,
estãopievlsiaspcnaUdades aocondomínio
infiator. Naprimeira infração, seráapUcada uma
advertência.Jé a paitir do segundocaso,está
ptevisiamultaque podeser fixadaentraRSSOO
eRSlQmli.
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VENDO UM LOTE

NO LOTEAMENTO DA FRANERE,

NA ESTRADA DE RIBAMAR, CONJ.

AMARAL DE MATOS, RUA DAS

PALMEIRAS, N'5

CONTATO: 99944-7210

CONSORQO
MARANHAO

EDITAL DE CONVOCAÇAo DEASSEM3LE1A OERAL ESPECÍFICA DE
ALTERAÇAO ESTATUT/kRlA PARA TODOS OS UUKICtPIOS INTECRAN-
TES 00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS
TENTÁVELDO ESTADO DO MARANHAO.
0 Prosidento do Consórdo Maranhão, no tno do suas atr1bul;õe9 Edtatutt-
rbs ixovistas noait.14.%1",convoca a TODOS OSMUNiCiPICS CCNSOR-
CiADOS para a ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIFICA a scr realizada nodia
1803/2021 (quintaUeIra), õs IDOOn em primeiraconvocsçio comqjcrumde
2/3 consórdadoe, e tO;tSh em segunda carrvocaçóo, a se realizar na Sede
da FedoraçSo dos Municípios do Etiado do Maranhão (Av.dos HolattiJeses,
n' 06,00 03, Cairiaü. São Luís-UA), com a seguinta pauta:
1- laitura da proposta de rrodíllcscão estatutária - aprasantada pela Comís-
sád, duo poderá ser acossado airavésdosltewww.famemorg.Dr;
D- apresentação de alterações pela Asserrtáéiat
III• deiiOaração sobre a proposta da tnodrllcacão estatutária e sobre as site*
lácõespropostas emassembléia;
IV- aprovar a modifrcacãoproposta.

i SãoLUIS44A, 03demsrcode 2021.

I ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER
' Presidentado ConsórdoMaranhão

© CRM-MA

:] NOTA DE FÁLECIMENtO
I» • t L ' I
Com profundo^ pesar, comunicamos o fa-
lecimerito do médico cIrijrgião Jamil Ma-
^uffijho, ocorrido dia^06/03/2021 em São
Cuís/MA. ,em virtude de complicações da
COVlD-19. ' '
>Ja ^-oportunidade, o CRM-MA ipmenta
) ocorrido e com imensa tristeza presta
>uas sinceras condolências aos familiares

amigos por lãp grande perda.
São,Luís-MA, 08.de márçq de 2Ò21.

Abdon José Murad Netpr

Presidente

h
AVISODELICÍTAÇAO.TOIÓAOAOEPREÇOS N* 06/2021. OMuhicípiO
da São João dos Paios - Estado do Maranhão,por Intannédioda Secro-
laria Municipal de /Umlnlstracãc, toma público,que promoverallcAaçáo
na modaCdado Tornada da Preços. OBJETOtContralação de empresa
especializada para a tmplantacaode SIsiemade/^basiecimentode Agua
no Munidpiode Sao João dos PaloMMApor meio do ConvênioFUNA-
SA n." CV 0093/16. Local e Data do Credsnciamenio, da Entrega dos
Envelopese da Realização da Tomadade Preços: O credenciamentoo
o recebimentodos envelopes ds habililaçãoe proposta de preços serão
nodia 26 domsrçodo2021,apartirdas IStOOhoras, Edital: O presen
te editalesiará ã disposiçãodos inieressados nos seguintes locais:Por
ta]da Transparõnda do município: www.saojoaodospaio3.ma.gov.br. sita
doTCE/U/Vwww.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitadoalravés do
e-mal; epts|pma@gmail.coffl, bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação,localizadonaAv.Gelúlio Vargas, 135, Centro-CEP:
66.665-000,Sõo João dos Paios/MA.MaioresInlormaçóespoderãoser
obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3551-2326/2219.São João dos
Paios-MA, 05 ds março de 2021.ThuanyCo5tadeSá Gomes-Secre
tária Municipat de /Uministração• Portaria n*001/2021.

AVISO DE LICriAÇAO. TOMADA DE PREÇOS N* 05/2021.O
Município da SSo JoSo dos Patos • Estado do Maranhão, por In-
lerrnódioda Secretaria Municipal do Administração, toma público,
quo prorrovora licitação na modalidade Tomada da Preços. OB
JETO: Contratação de empresa especializada na Prestação do
Serviços de Limpeza Pública Urbana no município de São João
dos Palos/MA. Local e Data do Credendamenio, da Entrega dos
Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credencia
mento e o recebimento dos envelopes de habililação e proposta
de preços sorSo nodia 25 de março dc 2021, a partir das 10:30
horas. Edital: O presente edital estará â disposição dos interes
sados nos seguinlos locais: Pottal da Transparõnda do munIcL
pio: wv/w.saojoaodospatos.ma.gov.br, sito do TCE/MA' vvww.lco.
ma.gov.br/sacop, poderá ser solidtsdo atravós do e-mail: ^Isjp-
ma@gmalt.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de LldtaçSo, localizado na Av.Gelúllo Vargas, 135, Centro • CEP:
65.665-000, São João dos Palos/MA. Maiores Infonnações pode
rão ser obtidas ainda pelo telefone, Fone: (99) 35S1-2328/Z219.
São JoSo dos Paios-M/L, CS da março de 2021.Thuany Cosia
de Sá Gomes - Secretá/la Münldpai de Administração - Portaria
n'001/2021.

JOSÉ APARECIDO COELHO. CPF: 746.431.188-49Toma
público que requerou da Secrelaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais - SEMA. a Outorga do Direito de Uso da
Agi/a (OOU).superfidal (captação), através do e-pracesso n°
03940é/2021para irrigação dacultura dococo anãoverde noseu
imóvel rural, fazenda Canta Galo, zona rural do munidpio de São
{^imundo das Mangabeíras/MA.


