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

Ogoveinobrssileiraea Pfizcr
(ecnaram aconlo e l<t
de doses da vacina contra a
G>vid-19serSoentregues no
pais,entreos mesesde maioe
Junho. O anúncio (oi (elio nessa
segunda-feira (6), pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, e a
Bssessorla do Minlstdrlo da Saúde.
Oimunizanteda farmacêutica Ji
é aplicado emdiversos paísesdo
mundo.
Em agosu) dc 2020, o laboratório
chegou a ofereceu um toie de 70
milhócs de doses ao BrasU, com
entregaprevistaparadezembro.
O governo, no entantü,esiavd
resistindo à compra de vacinas da
Pfizer,reclamandodascondições
Impostaspela empresa,comoa de
quea PUzer nio se responsabiliza
por eventuais efeitos colaterais da
vacina.
Nessasegunda,o presidenteJaii
Boisonaroparticipou de uma
reunidoporvideoconferência com
opresidente mundial daPfizer.
Aiben Bouria.O presidente
chegou a postar um vídeo em
uma rede social com um trecho da
reunilo. Eleapareceelogiandoa
PÓzer e admitindoqueo víruscem
demonstrado "agressividade" no
Brasil.
"Reconhecemos a Pfizer como
uma grande empresa mundial,
comgrandeespaçono Brasil
também. Em havendo, repito,
possibilidades, nósgostaríamos de
icchrir contratas com os senhoies

Io anúhclo doacordo paraaquisiçSo dasdo.tes davacina daPfizer foi
lícito pcio ministro Paulo Guedes

até pela agressitddadeque o vinis
tem se apresentadono Brasil*,
declarou.
A Pfizerdivulgouutnanota
Iníormando que,na reuailo,
reforçou queconsidera o Brasil
'um dos parceiros maisvaliosos
e imponantesglobalmente'.
Disseaindaquea empresa
'espera seguir avançandopara o
fornecimento de sua vacina contra
a Covld-19 paraapoiaro governo
brasileiro napresecvaçéo dasaúde
da populaçiobrasileira*.
O minIsDu Paulo Guedes
também comentou a reunião, *0
presidente Boisonaroleve uma
conversa agoracom o presidente
tnundlal da Pfizer. Nós estávamos

já negociandohá bastante tempo
coma Pfizere haviaumproblema
deescala,nósprecisatnos de utna
escalamaiore essefoi o pleitodo
presidente", afirmouo ministro,
ressaltandoque o Brasil obteve
'praticamenteumadeclarado de
queo acordoestá fechado* coma
empresa.

ANTECIPAC&OOE
DOSES

Avacinada Pfizeré a únicaque,
atéo momento, possuiregistro
definitivo daAgenda Nadonal
de Vigilância Sanitária(Anvisa).
As vacinasatualmente aplicadas
no país sâo a CoronaVace a
Asirazeno/Oxford,que têm
apenas a aulorizaçâo para oso

emeigendal.
Após a conversaentre Bobonato
e o presidente da Pfizer, o assessor
especial do MinistériotiaSaúde,
Aírton Soligo, conversoucom
os jornalistas detalhandoo
acordo.Segundoo assessor, o
acordo que o Bmsil costura com
a Pfizerpreviainlcialmenie dois
milhões de doses em maio e sete
milhões erojunho.e que agora
que a negoclaçáoavançou para a
legadademais cinco milhões
de doses,queseriamdistribuídas
entre os dois meses.
*0 que que o presidenteda Pfizer
garantiu aopresidente Boisonaro
hoje (ontem)? A antecipaçãode
S milhões do segundosemestre
para maio c junho, Ou seja, dos
9 milhões que nós tínhamos
previstos, se incorporarãomais 5
milhõesde doses,passandopara
14 milhões', explicou.
Soligoacentuouquea antedpaçáo
de 5 milhões podesair do
montante de 10 milhões previsto
paraagosto.O Brasilnegociacom
a Pfizer um total de 99 milhões de
doses até o fim do ano. O assessor
dissequea intençãoé tentar
antecipar as entregas. E informou
queo governotambémnegocia
comprasde 30 milhõesde doses
da vacina da Janssen. *0 mxlt
importante dizerquenáoé apenas
a Pfizer. Thmbém tem 30 milhões
da Janssen,queo presidente
também terá no mesmo objetivo
uma reunião nesse sentido*,
completou.

Atendimento ao contribuinte na Semfaz deve ser agendado
Paraevitarfilas,aglomeraçãoe emcumprimemo
ásrecomendações doDecmo Munidpal n*
Sfi.8fi7/2021, quevisaa prevenção ih proliferação
donovocoronaviits, aSenetariaMunicipal da
Fazenda (Semfaz), disponiUlizai ose^çode
agerubmenlodo aientfiiicrEo presendalna sede
doõigâo.
O serviço começou a funcitmar nessasegunda-
feira (B^ Oconiritxiinie deverá acessar osite
Semfaz, noendereço eletrônico wvevzsemfaz.
saoluisjna.govJjr, paraagendaro atendimento
previamente,
Gnn a segundaoodndaCovid-19e os riscosde
proliferação dovíns, a Prefeitura deSãoLuís
vemadotando diversas metSdas patacoitera
contaminação com a domça. Mesmocom as
ações,a Seinfazcoroinuaiáfundonando,umavez
queo õigãoprestaserviço essendalao tnunldpio.
Paia agendaro aiendiinenlo. o cooaibdnie
dev^ emifir asenha peb Liceroet, nositeda

Semfaz, paraa datae horário desuapreferência
c comparecerà sededaSecrciarbcom até 10
minutos de antecedência. O atendimento ao
ccnuibuiice esiaiáaberto desegunda asext>felra,
das9hã$lEh.
DeaconJocomosecretárlo Munidpal da Fazenda,
JoséAzznllni.0 ideal équefaçamos oatendimento
mediante a marcaçãoonJIne.*0 agmdamento
seráprioritário a partirdeagora.Os contribuintes
serãoatendidos pordb e horário mareados para
quepossamos evitaraaglommçãode pessoas
nasededaSonfaz,garantindo o fuadonameniu
dossetvdçDS. Nossas equipes estãotrabalhando
para dl^únlbUizar alenamenu aoddadão e
contribuinte com o máximo de celeridade e
qualidade,visandobonsresultados", explicou,
poraiquanto,a fenamentaseiáapenaspata
oatendimauo ptesoidal nasede doóri^
localizada naAvoilda Kennedy, n' 14^,Baiiro
deFátima. Noposiodeaiendiincniü disponível

noCentrodeApoioaoTrabalhador (Cohab),
as atividades continuam normalizadas e o
contrituinte não pivdsa agendar previamente
o atendimento. Ja o postoda uni do Viva
(Shopping da Dha], estaráfechada, emreosdbs
5 a 14de maiço,prazoestabeledib nas tnediibs
munldpals.
NositedaSemfaz(vwv/.semfaz4aolnisjna.gov,
br),o conulbuinie temacesso aserviços como
emissão de NFSE e NFSEA, iPTU, cerúdões,
guias,acessoaoSlsteirui Tributário Munidpal
(SIM), alvaráe outros.

ATENDIMENTO INTERNO

O atendimento interno ao contribuinte estará
suspenso atéo db 14demarço. Maisdetalhes
eiiiformações, ocontribuinte poderá entrar sn
contato diretamente comaSemfaz, peloscontatos
(awnas WhotsApp): (98) 99162-9940 e 99156-
0673, cxi pdoe-iriall, info@>scmraz.sao1uis.
magovic

Discutida divulgação da lei que obriga denunciar casos de violência doméstica
LEJ DOS CONDOMÍNIOS
Deacordo com a Lei n' 11.292/2020, os síndicos
ou administradores de condomínios ficam

obrigados acomunicar è PolidaCivilou FoUcb
Militar a ocorrência ou Indício de vioUnda
domésticaefamiliar contramulheres, crianças,
adolescentes ouidosos,sejanasunidades
condomlnlalsou nas áreas comuns.
Alétndisso,os condomíniosdeverãoafixar,nas
áieas comuns,canazes, placasou comunicados
divulgandoa le^tação. Os cartazesdeverão
conterosnúmeros e endereços físicos e
eletrônicosdas delegadas especializadas da
Mulher,Criançae Adolescentee do Idoso,
alétndosnúmeros eendereços físico e distai
da Ouvidorb de DireitasHumanos,Igualdade
Radal e Juveiuude,daOuvidorb de Segurança
Pública do Estado do Maranhão o da Ouvidoria
da Mulher.
Emcosodedcscumprimcnto dasdisposições,
estãoprevistas penalidades ao condomínio
infrator. Na pritncira infração, será aplic^uma
advertência. Jáa paitirdosegundo caso.está
previstamultaque podeserfuadaentreRS500
e RS 10 mIL

O procurador-geral de Justiça,Eduardo Nicobu,
panidpouoniem (B)dedebotevinual sobrea
regulomemaçio daLHEstadual n*11,232/2020,
que obrigaos condomíniosno estadoa
comunicaraosórgãosdesegurança ocorrência ou
indicio deviolência dotnéstica contra mulheres.
Crianças,adolescentes e iiktsos.
Oobjetiva doencontro, promovido pela
Assodação doMlnlsiMo Público dóEstado
do Maranhão(Ampem)emalusãoao Ob
Imcmadonal da Mulher,foi dar maior
visibilidade à leirmiwmaue regulamentada.
No encontro, Eduardo Nicobu saudou todas as
mulheres. "A gentetemquelera consdênria
dequea mulheré fundamental paraa vidade
todoo serhumano,équemequilibra a vidaem
todasascasas,Por isso.contemcomigoecom
a nossa administração paia todas asab^dadcs
relacionadas i proteção dasmulheres*, disse.
Opresidente daAmpem, GUbeno Cãniaia,
ressaltou a imponãncbde leunirautoridades,
femininas especialmente, paradiscutiro tema.'A
leunlão temo objetivo de lançarumacampanha
de divulgaçãoda Lei Estadualn*11292/2020.
A nossafunção, enquanto Ministétio Público, é
fazercumprira lei*,afiirnoa

CUbetto Câmarainfatmou queforam
encomendados S mil canazespara serem
fixadosem condomínios, cnm o conteúdo da
IcLO tnateiia] serádistribuído parasíndicos c
administradoras.
Aouvidora do MPMA, procuradora de
jusüça MariaLuizaRibeiroMartins,também
rcvcrcndou todas asmulheres que compõem
a instituiçte e destacouo crabaUio de combate
e prevençãoda violênda domésticacontraa
flúlher. Ebamindou que aOuvidoria do MPMA
vai receber as dmúscias relacionadas à violcncb
contraa mulherpttNocoladas pormeludo
número telefônico 160,
Adireioia daEscobSuperior do Ministério
Público doMaranhão, promotoia dejustiça Karb
Adriana Holanda Farias Vieira, afiroiou que o
Dia Iniernadonal da Mulher é um momento
dereflexão sobre opapel, asconquistas ea
Imponãnda datnulfier nasodcdade.
Convidada espedaido debate, a diretora da Casa
daMulherBrasileira, advogada SusanLucena,
comentou queo confinam enio,cmrazãoda
pandcmiA IBTI ccntribuido pareo aumento dc
casos desdollnda doméstica cunira a mulher e
queé precisoincemivara denúncia.
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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

CONSQRQO
MARANHAO

EOHAL DECONVOCAÇÃO OEASSEUBLEUGERAL ESPEClHCA DE
ALTERAÇAO ESTATUTARIA paraTODOS OS UUNICiPIOS INTEGRAN
TES DO CONSÓRCIO INTERWUNICIPAI DE DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTAVELOO ESTADO00 MARANHÃO.
0 ProtUento OoConsórcio Maranhão,no uso ãa suas atribuiçõesEstatutá
riaspretdslasnoari. la.SIMxaTvocasTODOSOSMUNICÍPiOSCONSdlR-
CiAOOSpara o ASSEMBLÉIA GERALESPECIFICA8 ser rssitzada nsOla
,18/03/2021 (quinla-felra). ãs lOôOnaraprtneEa convocação com quotjmd»
2/3 consórdados, e lOtlShamtagundaconvocatão, a sa reaTizarnaSeda
da Federação doa Munícipiasdo Estado de Maranhão (Av.das Holandeses,
n* 06.00 08, Calhsu, São Luls-MA).com a seguinte pauta:
1- Leilurt da proposta de modificação estatutária - epresontada pela Comis
são. que podaráeor sçassado stravásdo sils vnvw.famem.org.br:
II-aprasantação de altsrações F«b /bsembl^:
II]• deliberação sotrra a proposta de modifieaçio estaUitária e sobre as elte-
rações propostas era assembléia:
IV- aprovar e modificaçãoproposta.

São Luls-M/X.08 da março da 202t.

I ERLANIO FURTADO LUNAXAVIER
I Presidenla do Consórcio Uaraihãs

r O CRM-MA 1
t. NOTA DE FALECIMENTO

Com profundd[.pesar, comunicamos o ía-'
• lecimento do médico cirurgião Jamil Ma-
luf Filho,'otíorrido dia 06/03/2021 em São

' Luis/MA, em virtude *de complicações-da
COVID-19. • , • f ! •
Na oporluriidade, o -CRM-MA lamenta'
o' ocorrido e com Imensa tristeza presta
suas sinceras condolências aos familiares
e amigos por tão grande'perda- ' ' .

São Luís-MA, 08de março de'202-1-. .
Abdon'Jcsé Murad Neto '

' " ' , Rresidente ♦ ' '

AVISO DEUCITAÇ&O.TOMAOADEPREÇOSN*Oe/2021,OMunlcipio
d» São João dos Paios - Estado do Maranhão,por intermédioda Secre-
larb Municipal doAdmirustração, toma piRrüco, que promovera ficílação
na modalidsde Tomadada Preços. OBJETOrContratepão de empresa
espedarizsda para a Implanbeao de Sistema de Abastecimentode Agua
no Munidplodo Sao João dos Patos/MA.por meio do ConvênioFUNA-
SAil' CV0093/16. Locaie Data do Credenciamento, da Entregados
Envelopese da Realização da Tomadade Preços: O credenciamentoa
o recebimentodos envelopes de habilitaçãoe proposta de preços serão
nodia 25 dsmgrçede 2021,aparfirdas 15:00 horas. Editei: O presen
te editalestará á disposiçãodos interessadosnos seguinteslocais:Por
talda Trarsparfinda domuniciplo:vmw.saojoaodo5paios.m3.gov.br. site
do TCE/MA: vmw.ice.ma.gov.br/saoop. poderá ser solicitadoatravés do
e-maO: cpisjpmaggmaã.cotn, bem comoser retirado pessoalmente no
Setorda Udtação, localizado naAv.GetúEo \tergas,135,Centro• CEP:
65.665-000,São João dos Palos/MA.Maioresinformaçõespoderãoser
obtidas ainda polo lelsfone, Fone: (99) 3551-2328/2219.Sâo João dos
Paios - MA, 05 de tnarçode 2021. ThuanyCosta de Sá Gomes - Secre
tária Municipal de Administração • Portaria n*001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N°05^021, O
Município de SSo João dos Patos • Estaiáo do Maranhão, por ir>-
tetinádlo da Secretaria Municipal de Administração, torna público,
que promovera licitação na modalidade Torrada de Preços, OB
JETO: Coniralação de empresa especializada na Prestação de
Serviços de Limpeza Pública Urbana no município de São João
dos Patos/MA.Local e Oata do Credenciamonto, da Entrega dos
Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credencia
mento e o recebimento dos envelopes de habllilação e proposta
do preços serão no dia 25 do março de 2021, a partir das 10:30
horas. Edital: O presente editei estará à disposição dos Interes
sados nos seguintes locais: Portai ds Transparãncla do municí
pio: www.saojoaodospalosjna.gov.br, site do TCE/MA: www.ice.
ma.gov.br/sacop, poderá sor soScitadoatravés do e-tnaD: cplsj>
ma@gmaii,com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de Licilação,localizado naAv. GolútloVargas. 135, Centro-CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores Informações pode
rãoserobtidas ainda pelo telefone. Fone; (99) 3551-2328Ã219.
São JoSo dos Patos - MA,OSde março de 2021, Thuany Goste
de Sá Gomes - Secretária Munidpal de Administração • Portaria
iT>001/2021,

JOSÉ APARECIDO COELHO, CPF: 746.431.183-49Tomâ
público que requereu da Secretaria de Estada do Meio Ambiente
e Recursos Naturais - SEMA, a Outorga do Direito ds Uso da
Agua (OOU),supBifidal (captação), atravás do e-processo n*
039408/202Ípara irrigação dacultura dococoanãoverde nosou
imóvelrural, fazenda Gania (òalo,zona ruraldo municípiode São
Raimundo das Mangabelras/MA.
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DOS municípios
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HORÁRIO: 081i:01min
EDITAL: O Edital está disponibilizadoy na íntegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.coin.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 HENRIQUEJÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
INFRAESTRUTURA- SEMAFI.

Publicado por;FEUP WALLYSON SOARES DESOUSA
Código Identificodor: 8dc32(XQf096Q22aa.f5ddf787302aa03<x

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N^" 04^021.
OMunicípio de São jóâo dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secrétaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação 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 decadaumdos logradouros doMunicípio de
SãoJoão 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
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços
serão no dia 25 de março de 2021, a partir das 08:00 horas.
Edital: Opresente edital estará à disposição dos Interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000. SãoJoão dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219, São João dos Patos - MA, 05 de
março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portarian» 001/2021.

AVISO DE LICITa'çÃO. TOMADA DE PREÇOS NS 05/2021.
O Município de SâóJoão dos Patos • Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: |contratação de empresa especializada na
Prestação de Serviços deLimpeza Pública Urbana no município
de São João dos Patos/MA. 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 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 DE LICrrÀÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 06/2021.
OMunicípio de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO:iContratação de empresaespecializada para a
Implantacao dej Sistema de Abastecimento de Agua no
Município de Sao João dos Patos/MA, por meio do Convênio
FUNASAn.® CV 0093/16, Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dos Envelopes e daRealização 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: Opresente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br,
site do TCE/MÀ: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser
solicitado através do e-mail; cplsjpma@gmail.com, bem como
ser retirado pessoalmente no Setorde 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 -

AVISOS DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N^
20/2021. 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 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 propostas de
preços e de habilitação serão no dia 22 de marçode 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, São Joãodos Patos/MA.
SãoJoão dos Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa
de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração - Portaria
ns 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - 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, toma público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa
(s) especializada (s) emfornecimento sob demanda deMateriais
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 serãono
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@gmall.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 poderãoser 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 Administraçâo-Portaria n^ 001/2021.
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estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cadaparticipante du
rante a sessão e queserá obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que
cadaparticipante porte seu fiascode álcool e itensde proteção necessário.
EsteEdital e seusanexos poderão serexaminados e obtidos gratuitamente
no endereço st^ra, de 2" a 6® feira, no horário de 8:00 às 12:00 horas ou
através doemail:cplsaodomingos.ma@gmail.com. SãoDomingos doMara-
nhâo(Ma), 04 de março de 2021 JORGES FRAN COSTA RAMALHO
SILVA - PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRPN°20/2021.
O Município de SãoJoãodosPatos - Estado do Maranhão, porintermédio
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 c
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 á 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.eov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bem como ser retiradopessoalmenteno 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
demarço de2021. Thuany Costa deSáGomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n" 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N® 09/2021. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E
EPP. O Município de São JoãodosPatos - Estado do Maranhão, por
intermédio daSecretaria Municipal deAdministração, tomapúblico,
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
Materiaisde Limpeza e Higiene,visandoatenderas 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 partirdas 15:00 horas. Edital: O presente editalestaráà dis
posição dos interessados nos seguintes locais: Portal daTransparên
cia do município: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. sitedoTCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cnlsÍDma@gmail.com. bemcomoser 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 obtidasaindapelo telefone. Fone: (99)3551-2328/2219. SãoJoão
dosPatos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa deSá Gomes-
Secretária Municipal deAdministraçào-Portaria n"001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 04/2021.
O Município deSão João dos Patos - Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal deAdministração, toma público,
que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJE
TO: Contratação de empresa especializada naexecução de serviços
deengenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva
detodo o sistema deiluminação pública decada um dos logradouros
do Município de SãoJoão 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
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dia 25 demarço de2021j àpartir das 08:00 horas. Edital: Opresente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município: www.saoioaodosnatos.ma.gov.br. site
doTCE/MA:www.tce.ma.gov.br/sacop. poderáser solicitadoatravésdo
e-mail: cplsipma@gmail.cóm. bem como serretirado pessoalmente no
Setor de Licitação, localizajio na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP:
65.665-000,São João dos Patos/MA. Maiores informações poderãoser
obtidas ainda pelo tclcfoné,_Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos
Patos - MA, 05 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secre
tária Municipal deAdminist^âo- Portaria n" 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 05/2021.
OMunicípio de São Joàojdos Patos -Estado do Maranhão, por inter
médio da SecretariaMunicipaldc Administração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de
Limpeza Pública Urbana |no município de São João dos Patos/MA.
Local e Data do Credencipiento, da Entrega dos Envelopes e da Re
alização 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.saoioaodospatos.ma.gov.br. site
doTCE/MA: www.tce.má.gov.br/sacop. poderáser solicitado através
do e-mail: cplsipma@gmáil.corh. bem como serretirado pessoalmen
te no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 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. limany Costa de Sá Gomes
-Secretária Municipal deWdm^istração -Portaria n" 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 06/2021.
OMunicipio de São Joàojdos Patos - Estado do Maranhão, por inter
médio daSecretaria Municipal deAdministração, tomapúblico, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresaespecializada para a Implantacaode Sistema
de Abastecimento de Aguano Municipio de Sao João dos Patos/MA,
por meio do Convênio FUNASA h.® CV 0093/16. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da To
madade Preços: O credenciamento e o recebimento dosenvelopes de
habilitaçãoe proposta dcpreços serão no dia 25 de março de 2021,
a partir das 15:00 horas! Edital: O presente editai estará à dispo
sição dos interessados nos, seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tcc.ma.gov.br/sacop'. poderá ser solicitado através do c-mail:
cplsinma@gmail.com. bemcomoser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patds/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas aindapelotelefone. Fone; (99)3551-2328/2219. SãoJoão
dos Patos- MA,05 de marçode 2021. ThuanyCostade Sá Gomes -
Secretária Municipal de Administração - Portaria n"001/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

AVISODE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021SRP
ACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, daPrefeitura Mu
nicipal dc 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 Prcfcitura Municipal, Praça Ferreira Bayma n®
538, centro, na cidade de Codó - MA, fará realizar a Licitação na
modalidade PREGÃO, naforma 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 deexpediente para diversas
Secretarias do município] OEdital eseus anexos estão àdisposição
dos interessados que de 2j a6® feira, no horário de 08:00 às 12:00 ho-


