
PREFEITURA OE
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CNPJ NO 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NS 14/2021

unicefísy

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 especiaiizada para a prestação dos serviços de
licença e cessão de direito de uso de link de acesso à Internet banda'larga para atender as
necessidades fdas diversas secretarias do Município dè São Joãojjdos Patos/MA para o
exercício de 2021. ji ;:j

, . . r. V» ' \ f' I
Local e Data do Credenciamento, da-Entr^^ Envelopèsíe da Realização do

Pregão: O credencianiento. e o reçèblmento,(dos"" envelopes de-propostas de preços e de
habilitação serão no diáis^de.março de 202l",!a partir claS'lÒ:30 horas. í i

! /' - Lz |i i|
Edital: Opresente" edital--estará-à:,disposição\dds,lnter^sados nos seguintes

locais: Portal' da Transparência do município: '•.www.sáoíòãòciospatos.'ma.gov.br. site do
TCE/MA: www/.tce.ma.govibr/sãcôp.- -poderá Ser-'' sólicitàdo ^
cpIsIpmafSgrnaíl.com. bem édmp-ser retIradorpessoalmente-npSêtor
na Av. Getúliò Vargas, 135, Centra- CEP: 65.665-000, SãoToãô.dos Pa

S .:-'v. \ \ "V < ' ' I. ' h

' São Jòãadòs Ratosr: MA, .03'-de março/çe

Thuany Ccfit
Secretária Munic

Portaria n

>a^omes
?dirimnistração

[/202\

202

através ' do e-mall:

dé íLícitação, localizado
:os/MA.

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



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

§ 5®, da Lei n® 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da
documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e
seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através
de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços
eletrônicos: www.tce.ma.gov.br.www.tutoia.ma.gov.br. www.portal-
decompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoja.ma.gov.br
ou pelo telefone para maior esclarecimentos (98) 98457-0412.Tulóia/
MA, 05 de março de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoelra
da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitxu^ Municipal de Tütóia/MA, toma
público que realizará a licitação na modalidade abaixo discrimi
nada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto n®
10.024/2019, do Decreto n® 7.746/2012, do Decreto n® 8.538/2015,
da Lei Complementam® 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na
Lei 147/2014c 155/2016, DecretoFederal n® 10.024/2019, pelo De
creto Mimicipal N® 015/2021 (que regulamenta a modalidade pre
gão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
PREGÃO ELETRÔNICO N® 006/2021 - PMT. Processo Admi
nistrativo: 079-02/2021.14- PMT. OBJETO; Registro de preços,
para eventual aquisição de gás oxigênio (gás medicinal), insumos e
com COMODATO dos cilindros para atender as necessidades da Se
cretaria Municipal de Saúde, do municípiode Tutóia/MA, de acordo
com condições, de acordo com condições, especificações e quanti
dades constantes no Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABER
TURA: Realizar-se no dia 24 de março de 2021, às 09h:00mim, A
sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site
www.portaldecompraspublicas.com.br no dia c horário marcados.
OBTENÇÃO DO EDITAL; Na sede da CCLCA localizada á Rua
Aeroporto, N.° 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DEATENDI
MENTO: segunda à sexta-feira, de 08h:00min às 13h:00min, onde
poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32,
§ 5®, da Lei n® 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da
documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e
seusAnexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através
de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços
eletrônicos: www.tce.ma.gov.br.www.tutoia.ma.gov.br. www.portal-
decomprasDublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@t\itoia.ma.gov.br
ou pelo telefonepara maioresclarecimentos (98) 98457-0412 Tutóia/
MA,05 de marçode 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. Pregoelra
da Prefeitura Municipal de 'nitóia(MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, toma
público que realizará a licitação na modalidade abaixo discrimi
nada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto n®
10.024/2019, do Decreto n® 7.746/2012, do Decreto n® 8.538/2015,
da Lei Complementar n® 123/06 que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na
Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal n® 10.024/2019, pelo De
creto Municipal N® 015/2021 (que regulamenta a modalidade pre
gão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
PREGÃO ELETRÔNICO N® 007/2021 - PMT. ProcessoAdmi
nistrativo: 053-02/2021.05- PMT. OBJETO: Registro de preços,
para eventual fornecimento de águamineral, recarga de gás GLP 13
kg e botijões com capacidade para 13 kg para atender as necessi
dades das Secretarias do Município de Tutóia/MA., de acordo com
condições, de acordo cora condições, especificações e quantida
des constantes no Termo de Referência. DA SESSÃO DE ABER
TURA: Realizar-se no dia 24 de março de 2021, às 14h:00mim, A
sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site
www.portaldecomprasDublicas.com.br no dia e horário marcados.
OBTENÇÃO DO EDITAL; Na sede da CCLCA localizada à Rua
Aeroporto, N.® 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DEATENDI
MENTO: segunda á sexta-feira, de 08h:00min às 13h:00min, onde
poderá ser consultado gratuitamente ou emconsonância com art.32,
§ 5®, daLein® 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da
documentação fornecida, conforme o número depáginas do Edital e
seus Anexos mediante orecolhimento dovalor dareprodução através
deDocumento deArrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços
eletrônicos: www.tce.ma.gov.br.www.tutoia.ma.gov.br. www.nortal-
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decomDraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclca@tutoia.ma.gov.br
ou pelo telefone para maior esclarecimentos (98) 98457-0412 Tutóia/
MA, 05 de março de 2021. FABIANADE PAIVALIMA. Pregoelra
da Prefeitura Municipal de'n]t6ia(MA).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N® 007/2021. PROCESSO ADMINIS
TRATIVO N® 021/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELE
TRÔNICO N® 007/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N®
021/2021. A Prefeitura Municipal de Zé Doca, por meio de sua CO
MISSÃO PERlvIANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, toma público
que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica,
n® 007/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de dis
puta ABERTO,cujo objeto para<Aquisiçãode equipamento e material
permanente para unidade de,atenção especializada em saúde - MS
proposta: 10807.724000/1200-25, sob a forma eletrônica, do tipo
Menor Preço Item. Data da disputa: dia 19 de março de 2021 às 09:00
min horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo Federal
—www.comprasgovemamcntais.gov.br. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados ha sala da Comissão Central dc Lici
tação dc 2" a 6" feira das OShOOmin às 12h00mm, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive
ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recoUiimento
da importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais) através de DAM (docu
mento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do mu
nicípio: http://www.transparencialzedoca.ma.gov.br/ ou no Portal de
Compras do Governo Federar-jwww.comprasgovemamentais.gov.
br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comis
são Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no
endereço eletrônico: cpIzedocá@Í3utlDok.com. ZéDoca - Ma, 02 de
março de 2021. Herbert Costa Penha Júnior. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA

, í
AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALSRPN® 13/2021.
O Municípiode São João dos Patos - Estado do Maranhão,por inter
médio da Secretaria Municipal dèAdministração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OBJETO: Registrbide Preços para a contratação de em
presa especializada para prestação de serviços de locação de licença
de usode software de gestãoé acompanhamento de processos paraa
Prefeitura Municipal doMunicípio de SãoJoãodosPatos- MA, para
o exercício de2021.Local e Datado Credenciamento, da Entrega dos
Envelopese da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebi
mento dos envelopesde propostasde preçose de habilitação serãono
dia 18 de março de 2021,làs'08:00 horas. Edital: Opresente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do mimicipio: www.saoioaodospatos.ma.gov.br. site
do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop. poderáser solicitadoatravés
doe-mail: CDlsipma@gmail.com'. bem como serretirado pessoalmen
te no Setorde Licitação, localizado naAv. Getúlio Vargas, 135, Cen
tro - CEP: 65.665-000, São João dos Palos/MA. São João dos Patos
- MA, 03 demarço de2021. Thjiany Costa deSáGomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 14/2021,
O Município de São João dos Patos - Estado doMaranhão, porinterr
médio da Secretaria Municipal deAdministração, tomapúblico, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO:
Contratação de empresa especializada paraa Prestação dos Serviços
de licença c cessão de direito de uso de link de acesso à intemet banda
larga para atender asnecessidades das diversas secretarias do Município
de São João dos Patos/MA. para o exercício de 2021.Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos'Envelopcs edaRealização do Pregão;
Ocredenciamento e o recebimento dos envelopes depropostas depre
ços e de habilitação serãonodia18 dc março de 2021,às 10:30horas.
Edital: Opresente edital estará àdisposição dos interessados nos seguin
teslocais: Portal daTransparência domunicípio: www.saoioaodospatos.
ma.gov.br. sitedoTCE/MA: w\w.tce,ma.gov.br/sacop. poderá serso-
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Votei a favor do Auxílio Emergenciai na PEC
186; e contra o arrocho do funcionalismo,
afirma senador Weverton

MARCOS ouvcira/aoCrcu s

CIL MARANHÃO

O senador Wevcnon Rocha
(PDT-MA)reafirmou,nessa
sexta-feln(5).que vocou a favor
da retomadado pagamento do
Auxilio Emcrgcnda], e no valor de
R4 600,00- que vem defendendo
desde o Inicio do ano.
O tema é tratado dentro da
Rroposia deEntendai Constitulqio
(FEC)186/2020-adiamadaPEC
Emergenciai, queoPlenirio do
SenadoFederalaprovouemdois
turnosna quinta-feira(4), e que a
CSmara dosDeputados vai analisar
napróximasemana,tambfmem
duasvolaçóes,
A propostapermite ao governo
federaipagar oaiuúiio em 2021,
porforadoIhio deCastos
do Orçamento e dolimitede
endividamentodo governofederal
O senador maranhense obsenmu3ue aPEC recebeu virlos

estaquesc, um dcies,o do Auxílio
Emergenciai,teve o seu vao
favorável. Eie lembrouquevalor,
aduraçSo eaabrangência donovo
auxílioaindaserãodefinidos pelo
governofederai,
*Êpreciso esclarecerquevotei

a favordo auxílio na PEC 186,
voteicontraapenaso arrocho

jSenadorWevenon Rocha aleiuque aPEC Emergcndai criminaliza os
Isgvidores públicos t

SERVIDORES PÚBUCOS
O senadorrevelou,ainda,
preocupação compartedo texto
aprovadona PECque limita
reajustee progressãopara
servidorespúblicos."Estáo
criminaiizajulo os servidores
públicos,o que é umabsurdo,
porque é o serviço público
que garante saiitie, educação e
assislênclapara a populaçãomais
pobre", frisou,
Ele tambémlembrou que,aosustar
a possibilidadede concuiso,a
medida adia o sonho de milhares
de Jovensconcuiseirosque estão
aguardandouma oportunidadede
trabalho, Eletambém ressaltou que
a maiorpanedo funcionalismo
não ganha altossaláriose a medida
do governofederal prejudica
grupesimportantes parao pais,
comoprofessores, policiais e
profissionais desaúde.
*Épossível garandr oauxílio de
RS600,semesseajustefiscal que
paralisao serviço público, Em
2020, o decretode emergência
relatadopor mim garantiuo
auxilio,e agoraem 2021apresentei
umprojetoprorrogando esse
decreto", acrescentou o senador.
(Com InlormacSei da asseisuria)

do funcionalismo', explicou
Weverton.
Segundoo pedetista, comoo
texto teve vários de^ques, eie se
posidonoj contraa proposta que
trava o serviçopúblicoe conna
o valordo tetodosgastos, com
o benefício de R$ 44 milhSes,
interior ao valor de 2020.
Wevenon enfaiUou queissopode
reduziras parcelas e quantidade de
pessoasqueiráoreceber. "Sempre

defendio valorde RS600 para
todososqueprecisarem. Vivemos
um momento de crise e reduzir
a parcela vaipiejudlcar muita
gente.Muitaspessoasestão sem
pudertrabalhar e osó possuem
este recurso paia sobreviver",
dedarou. "Nossa iuta não vai
parar.O auxiliotem que ser pago
pormaistempo,paramaispessoas
e no valor de RS 600",afirmouo
senador.

Eliziane vai apresentar relatório
apontando recursos no Orçamento
para áreas de Cidadania e Esporte
Asenadoia Eliziane Gama
(Cidadania-MA) vaiapresentar
napróxima teiçá-feira (9), na
CoiTÜssão Mista do Orçamento
(CMO),o seu parecerapontando
recuisosnoOrçamento de 2012
para as áreas da Otladania e do
Esporte,
Alêmdcscra 1'vice-ptesldeme
daComissão, a parlamentar
maranhense é um dos 16 relatores
setoriais dadespesana proposta
orçamentáriada Uniãodeste ano.
Osnomesforamindicados pelos
partidosque integramo coiegiado
e confirmados na reunião da CMO
do dia 23 de fevereiro.
Elizianevemcolhendosugesiães
daspastasda Qdadaniae do
Esporte,no Smbliofederaipara
proiluzldoo seu parecer.
Naquarta-feira (3).a senadora
sereuniu, emBrasília, como
ministro daQdadanlÁ ioãoRoma.
Napautado enconiio, foras
tratadosquestòes orçamerairtas
c ampliação de recursos para
Assistência Sociale parao
Ptogramade Aquisiçãode
Alimentos (PAA). Arelatoria
setorial da aiea temática Cidadania
e Esporte,no Orçamenioda
União para 2021, é um setor
estratégico parao novoministro. A
parlamentar não revelou detalhes
da conversa.

votaçAo orçamento
Os relatores setoriaisde despesas
orçameniárias para2021têmaté

_XUO DUtRAOUTRATMINISTERIO CtOADANIA
Regional- senadorConfúcio
Moura (MDB-RO);Economia•
deputado Felipe Caireras (PSB-
PE); Educação•deputado Zé Vitor
(PL-MG):Infiaestrutura• deputada
Margarete Coelho(PP-Pl); Justiça
e Segurança Pública • senador
Plínio Vaiério(PSDB-AM);Melo
/ámbienie -deputado Niitoíbno
(FT-SPj;Minase Energia-
senadoraZenaldeMala(Pros-RN);
e Mulheres, Famüia e Direitos
Humanos- deputadoFábio
Henrique(PDT-SE).
Tbm, iLindà, os reiaiores de:
Poderes- deputado LcurLomamo
Júnior(DEM-BA):Presidência
e Relações Exteriores - senador
Marcas Rogério(DEM-RO);
Saúde- deputadaAlineSieuijes
(PSL-PR);c Turismoe Cultura•
deputado JúlioCésar(PSO-PI).
Integrama lilsa n conrdenador
do Comitê Permanente de
Admissibilidade de Emendas
(CAE)- deputada LucasVer^iio
(SaUdariedade-CO), pois pelas
regras,os pareceresoão podem
servotadospelaCMOsem
aprovaçãopréviade relatóriodo
CAE; e o coordenadtx do Comitê
deAvalIação dasInformações
sobreObrase Serviços com
Indidosde Irreguiaiidades Craves
(COl)- deputado RuyCarneiro
(PSDB-PB),que orientasobrea
continuidaiieoü não dessas ações.
CCilMarenhao, com infomsaç6es da
CMO a assessorla)

Relatora naCMOdasáreasdaCidadania e Esporte, senadoraEliziane
Gamaesiéveestasemanacomo ministro daCltladania, JoãoRoma,
discuiindo ampliação de reonsos paraAssistência Social

a próximasemanapara apresentar
osseuspareceres. Sãoetesque
auxillaiio oreiator-gerat do
Oiçamenioda União,settador
MarcioBiitar(MDB-AC). Ibm
ainda o relator da Receita, o
deputadoBeto Pereira(PSDB-
MS), queJá apresentouo seu
parecernaterça-feira (2).
Pelo cronogramatraçadona
CMO, a votaçãodo projetoda Lei
Orçamentáriada União(LOA)•
PLN 28/2020, acontecerá no dia
24 de março,em sessãoconjunta
de depuiadtrs e senadores no

AVISO DE UCiTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N* 14/2021.
O Município do São João dos Paios - Estado do Mararthão,
por Intermédio da Secretaria Municipal de /Uministrapão, toma
público,guo promoveralidlação na modalidadePregão Presendal
OBJETO: Contratação de empresa especlafizada para a Prestação
dos Serviços de licença e cessão de direito de uso de link de
acesso à iniemet banda larga para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos P3los/M/\,para
o exercido de 2021. Locale Daia do Crodendamenlo, da Entrega
dos Envelopes e da Realização do Pregão; O crodcndamenio e o
recebimentodos envelopes de propostas de preços e de habêitação
serão no dia 18 de março de 2021, às 10:30 horas. Editai: O
presente editai eslarã ã disposição dos Inleressados nos seguintes
locais:Portaida Transparênciado rnunlclplo; wvrw.saojoaodospalos.
ma.gov.br, site do TCE/M/k: viwtv.tce.ma.gov.br/sacop, poderá
ser solicitadoatravés do e-tnaO: cpIsjpma@gmallcom. bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Llciiação, localizado na Av.
GeiúlioVargas, 135, Ceniro-CEP:6S.665-000, SãoJoãodos Patos/
MA. São João dos Patos - MA, 03 de marçode 2021.ThuanyCosta
do Sã Comes - Seerelária Municipal do Administração - Portarian°
001/2021.

CongressoNacional.O texto
estáatrasado - pelaConstiniição,
deveria lersidoaprovado em
dezembro.

OS RELATORES

Os relatoressetoriaisde despesas
oiçamentáriassão; Agricultura•
depuiadu FábioReis(MOB-SE):
Qdadaniae Esperte- senadora
ElizianeGama (Qdadanla-
MA):Ciência,Tbcnulogla e
Comunicações- deputadoSilas
Câmara(Repubticanos-AM);
Defesa - senadorSérgioPetecào
(PSD-AC); Desenvoivbnenio

AVISO DEUCiTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N* 1»2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
Intermédio da Secretaria Municipal de /ádmínlstração, toma público,
que promovera üdiação na modalidade Pregão Presenciai para
Registro do Preços. OBJETOtRegislro de Preços para a eventual
aquisição parcelada da Gêneros /Jimenlicios 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 crodenciamenlo e o recebimenlo dos envelopes do
propostas de preços e de habIDiação serão no dia 16 ds março do
2021, ás 1S:00 hora*. Edital O presente editai estará è disposição
dos inleressados nos seguinles locais: Portai ds Transparência
do município: vvww.saojoaodo5patos.ma.gov.br, sile do TCEIMA:
www.1ce.fna.gov.br/sacop. poderá ser soücllado airavés do e-mail:
cpi3jpma@gmaii.com, bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação, localizadona Av.Gelúüo Vargas, 135, Centro -
CEP: 65,665-000, São JoSo dos Patos/MA. São João dos Patos -
MA.03 de março do 2021. Thuany Costa de Sá Gomes • Secretária
Municipalde/VJmlnislração - Portaria n° 001/2021.

AVISO DE LICUAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL SRP N*
13/2021.0 Município de São João dos Paios - Estado do Mara
nhão, por intermédio da Secretaria Munidpal de Administração,
toma público, que promovera liciteção na modalidade Pregão
Presenciai pare Registro de Preços. OBJETO: Registro de Pre
ços pare a contratação de empresa espedailzada para prestação
da serviços de locação de licença de uso de software de gestão
e acompanhamento de processos para a Prefeitura Munidpal do
MuniclpiodeSãoJcãodosP8los-M/\,paraoexerelclo de 2021.
Locale Data do Credendamemo, da Entrega dos Envelopes o da
Reariz3ção'do Pregão: O credendamenio e o recebimento dos
envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia
18 de março de 2021, às 08:00 horas. Editai: O presente editai
estará â disposição dos interessados nos seguinles locais: Pertal
da Transparência do município; www.saoj030dospatos.ma.gov.
br, site do TCE/MA: www.lcejna.govJrr/sacop, poderá ser soiid-
lado através do e-mail: cpisjpma@giTiaD.com, bem como ser reti
rado possoalmente no Setor de Udtação, localizado na Av.Geiú
lio Vargas, 135, Centro • CEP: 65.665-000, São João dos Patos/
MA. São João dos Paios - MA,03 de irvarçode 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes • Secretária Municipal de Administração -
Po.-tarlan" 001/2021.

í|l

AVISO DEUCITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIAL N* 14/2021.O
Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secrelsria Municipalde /Vlminisiração. toma piii-
blico, que promovera llciiação na modalidade Pregão PresenciaL
OBJETO:<Conlrataçao de empresa especializada para a Pres
tação dos Serviços de ficença e cessão de direito de uso de link
de acesso à iniemet banda larga para atender as necessidades
das diversas secretarias do Município de São João dos Paios/
MA, para ó exercíciode 2021.Locaie Data do Cradenciamenio,
da Entrega dos Envelopes e da Reafização do Pregão: O creden
damenio e o recebimento dos envelopes de propostas de preços
e de habDitação serão no dia 18 de março de 2021, és 10:30
horaa. Editai: O presente editai estará à disposição dos interes
sados nos seguintes locais: Portai da Transparènda do municí
pio: www.sao]oaodospato$jnagov.br, site do TCE/MA:www.tea.
ma.gov.br/sacop, poderá ser solidtado aTavés do e-mail: cpisjp-
ma@gmaii.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de Udleção, localízadonaAv.GetúUo Vargas. 135, Centro-CEP:
65.665-000, São João dos Palos/MA, São João dos Patos - MA,
03 de março de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes • Secretária
Munidpal de Administração • Portaria n*001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N*
1S/2021.0 Município de São João dos Paios - Estado do Mara
nhão, por intormédio da Secretaria Municipal de Administração,
loma público, que promovera Cdlação na modalidade Pregão
Presendal para Regisiro de Preços. OBJETO: Registro de Pre
ços para a eventual aquisição parcelada de Gêneros /Uimontl-
oos para atender as necessidades das diversas secretarias do
Município de São João dos Patos/M/k, para o exercido de 2021.
Locaie Data do Credondamcnto, da Entrega dos Envelopes e da
Realização do Pregão: O credendamenio e o recebimento dos
envelopes ds propostas de preços e de habilitação serão no dia
18 de março do 2021, às 15:00 horas. Edital: O presente editai
estará ã disposição dos Interessados nos seguimos locais: Portai
ca Transparência do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.
br, site do TCE/MA:www.lco.ma.gov.br/sacop.poderá ser solid
tado através do e-maii: cpIs]p(na@gmalLcom, bem como ser reti
rado pessoalmente no Setor de Udtação, localizado na Av.Getú-
iio Vargas, 135, Centro - CEP: 6S.665-000, São Joãodos Patos/
léA. São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021. Thuany
Costa de Sá Gomes • Secretária Municipal de Administração -
Portaria n" 001/2021.

AVISO DE LICrTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N*
16/2021,0 Município de São João dos Paios • Estado do Mara
nhão, por intermédio ds Secretaria Munidpal de Administração,
toma público, que promovera Udtação na modalidade Pregão
Presenciai para Registro de Preços. OBJETO: Registro do Pre
ços para futura e eventual aquisição de móveis e eietrodomés-
ticos, para alender as necessidades do Município de São João
dos Palos/MA, para oexercido de 2021. Local e Datado Creden
damenio, da Entrega dos Envelopes e da Reafização do Pregão:
O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas
de preços e de habilitação serão no dia 19 de março de 2021, às
06:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos in
teressados nos seguintes locais: Portai da Transparência do mu
nicípio: www,saojoaodospalosjna.gov.br, sile do TCE/M/Vwww.
tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-maü:
cpisjpma@gmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no
Setor do Licitação, iocanzado na Av. Geiúlio Vargas, 135, Cen
tro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. São João dos
Patos-MA, 03 de março do 2021. Thuany Costa de Sá Gomes
• Secretária Municipalde Administração- Portaria n' 001/2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. Publicado

no Diário Oficial do Estado do Maranhão -

publicação da terceiros, ANO XLV n® 043, São
Luís, Quarta - Feira, dia 03 de Março de 2021,
página 38, no aviso onde se lê: no dia 12.03.2021
às 14:30 horas. Leia-se: no dia 23,03,2021 às

11:30 min. Permanecem inalteradas os demais

informações. Codó - MA, 03 de Março de 2021
Josué Trindade Sousa - Pregoeiro.
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PREGÃO ELETRÔNICO N» 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 037/2021

ORGÃO REALIZADOR: Município de São João do Sóter, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CFL.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei Complementar n®.
123/2006, Decreto Federal n^ 10.024/2019, Lei Complementar
n®. 147/2014, Decreto Federal n® 8.538/15 e alterações.
Decreto Federal n® 7.892/2013 e aplicando-se subsidiariamente
no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais
legislações correlatas.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para aquisição de peixes
a serem distribuídos as famílias carentes do município de São
João do Sóter - MA.
TTPO: Menor Preço Unitário.
ORGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS.

LOCAL/SITE: www.portalcompraspublicas.com.br.
DATA: 18/03/2021.
HORÁRIO: 08h:01min
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.çoiu.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, 04 de março de 2021.
Francisca Rosa de Oliveira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por: FEUP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 22c8e985c22e2155491bfff6e478fdef

RESOLUÇÃO N? 001/2021

Resolução N" 001/2021

Dispõe sobre a nomeação dos membros das Comissões
Permanentes da Câmara Municipal de São João do Sóter/MA, e
dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DO SÓTER, no Estado do Maranhão, combase no art. 12, inciso
I, combinado com o art. 16, inciso I, alínea "d" do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1® - Ficam nomeados os membros das Comissões

Permanentes da Câmara Municipal de São João do Sóter - MA,
compostas conforme a seguir:

I. Constituição e Justiça: Carlos Ricardo Silva Rios
(Republicanos), Francisca de Assis Monteiro Silva
(Republicanos) e Lainara Éllen da Silva ConceiçãoRibeiro (PV).

II. Economia e Finanças: Lainara Éllen da Silva Conceição
Ribeiro (PV), Itamar Alves da Conceição (Republicanos) e
Wenderson de Sousa Pinto (PTC).

III. Política Urbana, Melo Ambiente e Defesa dos Direitos
do Consumidor de Serviços Públicos Municipais: Nilton
Dário Nogueira Neto (PV), Cleiton Avelino Evangelista (PDT) e
Ana Helena Ferreira da Silva (Republicanos).

rv. Saúde, Educação, Cultura, Esportes e Promoção

Social, Direitos daj Criança e Adolescente e Idoso:
Francisca de Assis Monteiro Silva (Republicanos), Carlos
Ricardo Silva Rios (Republicanos) e Cláudio Pereira Franco (PC
do B).

V. Obras e Administração Pública: Wendersón de Sousa-
Pinto (PTC), Márcio Cristhiano Leão Magalhães (PTC), Nilton
Dário Nogueira Neto (PV).

Art. 2® • Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de
sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GAMARA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DO SÓTER-ESTADO DO MARANHÃO, EM 1® DE
MARÇO DE 2021.

I

Raimundo Souza ,
Presidente !

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: a724fa0abcd2badeel4be0b652f20a51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
I PATOS
I

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRF N®
13/2021-. O Município da 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 licença
de uso de software de gestão e acompanhamento de processos
para a Prefeitura Municipal 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 18 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.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. São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021.
Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração - Portaria n® 001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 14/2021.
O Município de Slo João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencial. OBJETO: jContratação de empresa especializada
para a Prestação dos Serviços de licença e cessão de direito de
uso de link de acesso à intemet banda larga para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João
dos Patos/MA, para ó 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 18 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


