PREFEITURA bE.

ESTADO DO MARANHAO

SÃO JOÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

DOS PATOS

CNPJ NO 06.089.668/0001-33

unlcef(S^

Secretaria Municipal de Administração

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO PRESENCIAL N9 14/2021

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.

l

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação 'dos serviços de
licença e cessão de direito de uso de link de acesso à- lnternet ban|da-,larga para atender as

necessidades/das diversas secretarias .do Município de São Joab dos Patos/MA para o
exercício de 2021.
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Local e Data do Credehdymehto,
da-En^^

Envelopes e da Realização do

Pregão: O credenciaméntõ"e o reçebimentojdos^enyelppes.-de propostas cie preços e de
habilitação seVãò no dla.Ô3 de.maló^de 202Í7a partir dàs^ÒSiOÍhorássi
1

Edital; O preseníe-edital-estará-à: disposição/dos interessados nos seguintes
locais: Portal da Transparência do município: \www;saoioáódospatos.ma.Eov.br. site do

TCE/MA;

www.tce.ma.govlbr/sacop.-"--poderá Ser-^'sdlícitaddÍ através' do

e-mall:

cpIsIpmafSgmall.com, bem çorno;ser-retirado pessoalmente-hoSetpr^de Licitação, localizado
na Av. Getúlici Vargas, 135, Ceritro- CEP: 65.665-000, São Joãò,'dos htos/MAi
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000. SãoJoão dos Patos/MA

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

SEXTA - FEIRA, 16 - ABRIL - 2021

REPUBLICAÇÀO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE

SENCIAL N° 13/2021. O Município de SSo João dos Patos - Es
tado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Ad
ministração, 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 sofhvarc de gestão e

SENCIAL N" 20/2021. O Município de São João dos Patos - Es
tado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Ad

acompanhamento de processos para a Prefeitura Municipal do
Município de São João dos Patos - MA. Local e Data do Creden
ciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão:

O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de
preços e de habilitação serão no dia 30 de abril de 2021, a partir
das 15:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do mu
nicípio: www.saoioaodospatos.ma.eov.br. site do TCE/MA: www.
tce.ma.eov.br/sacop. 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, 13 de abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária Municipal de Administração-Poitaria n° 001/2021.

^EPUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE^
SENCIAL N" 14/2021. O Município de São João dos Patos - Es
tado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Ad
ministração, toma público, que promovera licitação na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e
cessãode direitode uso de linkde acessoà interneibandalargapara
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 Pre
gão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas

de preços e de habilitação serão no dia 03 de maio de 2021, a partir
das 08:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do mu
nicípio: www.saoioaQdospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.
tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cplsipma@gmail.com. bem como ser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado na Av. GetúlioVargas, 135, Centro- CEP:
65.665-000, SãoJoãodosPatos/MA. Maiores informações poderão
ser obtidas ainda pelo telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São
João dos Patos- MA, 13 de abril de 2021.Thuany Costade Sá Gg^v

mes-Secretária Municipal de Adminlstração-Portaria n° 001/202lVj

REPUBLICAÇÀO - AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N" 15/2021. O Município de São João dos Patos - Es

tado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal deAd
ministração, toma público, que promovera licitação na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
Preçospara a eventualaquisição parcelada de Gêneros Alimentícios

paraatender 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 credencia
mento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de
habilitação serãono dia 03 de maio de 2021, a partirdas15:00ho
ras. Edital: O presente edital estará á disposição dos interessados

nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.
saoioaQdo.sDato5.ma.gov.hr. site do TCE/MA: www.tce.ma.eovbr/
sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cnlsiomafSpmail.

cojn, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação,

localizado naAv. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
SãoJoão dos Patos/MA. Maiores informações poderão ser obtidas
aindapelo telefone,Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoãodos Patos
—MA, 13 de abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária
Municipal de Administraçâo-Portaria n® 001/2021.

ministração, toma público.jque promovera licitação na modalidade

Pregão Presencial para Registro de Preços. OBJETO: Registro de
preços para eventual aquisição parcelada de equipamentos e supri
mentos de informática para atender a demanda das diversas Secreta
rias da Prefeitura de São João dos Patos/MA para o exercício de 2021.
Local e Data do Credenciamento,da Entregados Envelopese da Reali
zação do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços c de habilitação serão no dia 04 de maio de 2021,

a partir das 08:00 horas. Edital: O presenteeditalestará à disposição
dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do mu
nicípio: www.saoioaodosDatos.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 retiradopessoalmente 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,

13 de abrilde 2021.Thuany Costade Sá Gomes-Secretária Municipal
de Administraçâo-Portaria li® 001/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

AVISO DE licitação'. PROCESSO ADMINISTRATIVO N®
011/2021.PREGÃO ELETRÔNICO N»004/2021 - SRP. O MUNI

CÍPIODETASSO FRAGOSO -MA, através daPrefeitura Munici
pal de Tasso Fragoso, toma público aos interessados que, com base na
Lei n° 10.520/02. Decreto Municipal n® 005/2017,DecretoFederaln®
10.024/2019, Lei Complernentar n° 123/2006 alteradapela Lei Com
plementarn® 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições
da Lei n® 8.666/93 e suas alteraçõesposteriorese demais legislações
pertinentes, fará realizar no dia 29 de abril dc 2021, às 08:30hs

(oito horas e trinta minutos), horário de Brasília, no site: http://
>v^vw.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021, do tipo menor preço, obje
tivando a Eventual contratação dc pessoajurídica para execução
de serviços funerários (incluindo o fornecimento de urnas mortu-

árias, vestimentas, ornamentação e translado) de interesse desta

Administração Pública. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 1" a 6° feira, em dias úteis,
no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e no sítio
oficial deste poder,executivo - tassofragoso.ma.gov.br, onde poderão

ser consultados ou obtidosjgratuitamente. Esclarecimentos adicionais

no mesmo endereço e/ou pelo telefone(0**99) 3543 - 1160,e-mail;
cpltasso@gmail.com, Tasso Fragoso- MA, 13 de abril de 2021. Roberth Cleydson Martins Coelho. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA
I

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA. EXTRATO DE

RATIFICAÇÃO DE INÉXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N®
004/2021 - PMT. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DAREDE

DE ENSINO INFANTILÍDO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA. Em

presa: BRASIL NORDESTE LTDA. Valor Global: RS 370.440,00
(trezentos setentamil, quatrocentos e quarenta reais). Fundamento:

art. 25,1 da Lei 8.666/9sj- Ratificação em 07/04/2021. Adriana de
PaivaLima. Ordenadora de Despesas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRTZIDELA DO

j VALE - MA
I

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N®. 008/2021
O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, toma
público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE

LEGAL: Lei n® 8.666/93 je alterações. OBJETO; Contratação de em

presapara execução de serviços de melhorias ao entorno da Praçada
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município; www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do emaíl: 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, 13 de

abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária Municipal
de Administração-Portaiia n® 001/2021.

^EPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
iõ1
PRESENCIAL N® 14/2021. 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: Contratação de empresa especializada 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 das diversas secretarias do Município de São João
dos Patos/MA para o exercício de 2021. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do
Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 03 de maio
de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O presente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da
Transparência
do
município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do email: cplsjpma@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, 13 a
de
e

I abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária Municipal
tfde Administração-Portaria n® 001/2021.

•ai

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 15/2021. 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 Gêneros Alimentícios para 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 03 de maio 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 email: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.

Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 13 de
abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária Municipal
de Administração-Portaria n® 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 20/2021. 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 eventual aquisição parcelada
de equipamentos e suprimentos de informática para atender a
demanda das diversas Secretarias da Prefeitura de São João dos

Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
propostas de preços e de habilitação serão no dia 04 de maio
de 2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O presente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da
Transparência
do
município:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do email: cplsjpma@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) 3551-2328/2Í219. São João dos Patos - MA, 13 de
abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária Municipal
de Administração-Portaria n® 001/2021.
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

Código identificador: 30070d4ffalipbb2df3fl86ca01cb00

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N® 0604001/2021- PROCESSO

ADMINISTRATIVO N®! 1302008/2021. PARTES: Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria
Municipal de Saúde e empresa MAIS SAÚDE EIRELI - EPP,

inscrita no CNPJ 10.4361813/0001-82, OBJETO: Adesão à Ata de
Registro de Preços n® 002/2021, proveniente do Pregão

Presencial n® 002/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de
Matias Olimpio/PI, tendo por objeto a Aquisição de

Medicamentos, Materiais Hospitalares e Outros. VIGÊNCIA:
06/04/2021 a

31/12/2021. VALOR DO CONTRATO: R$

1.242.347,29 (Um milhão duzentos e quarenta e dois mil

trezentos e quarenta é sete reais e vinte e nove centavos).
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei 8.666/93 e Decreto n® 7.892 e alterações
posteriores, RECURSOS: PODER: 02 PODER EXECUTIVO.

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. UNIDADE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.302.0031.2078.0000 -

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS
HOSPITALARES. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

PODER: 02 PODERj EXECUTIVO. ÓRGÃO: 16 FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE. UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE. 10.302.00l'4.2071.0000 - MANUTENÇÃO DA
FARMACIA BÁSICA. j3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 02

06

SECRETARIA DE SAÚDE. 02 06 SECRETARIA DE SAÚDE. 10

Saúde. 10 301 Atenção Básica. 10 301 0014 1067 0000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 4.4.90.52.00 Equipamentos E
Material Permanente. São João dos Patos - MA, 06 de abril de

2021. Márcio José de'Oliveira Lima, Secretário Municipal de
Saúde

Publicado por; LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

Código identificador: 27c339e0067fÜc9c3cla45b25db5c908
PREFEITURA MUNICIPAL DE SâO RAIMUNDO

DAS MANGABEIRAS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 105/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO N® 105/2021
PROCESSO ADMINliSTRATIVO N® 131/2021

Patos/MA para o exercício de 2021. Local e Data do

Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO

' ,102/126

SÃO

LUÍS

MARANHAO

1

••- ,

SEXTA-FEIRA

1

16

DE

ABRIL

DE

JORNAL

PEQUENO

V_i*
o. í.

J" ^ '

V

5! C',]"-'' >

1 j*

•f?.-*ê''9^l°"ialpequBno,com.afI wWWJemalBBquého-eem.aVi!

iTr míW Hfur TTf

"O governo do Maranhão

RZPUSUCAÇAO • AVISO DE UOUÇla euoxo PRESENOAI N* 10/202L o
Munidplo d« SSoJoão dos Patos • Eitado do Maranhão, por Intermédioda

Secretaria Munidpai deAdmlntoração, toma púbDco, queprsmovara Bdtatlo

tem a preocupação de que
a economia não se esfarele",
afirma Simpiício Araújo
*0 governador [Flávio Dioo] tem

'TO!WF'i'.,ãM-;53Tt:

feito programas e mais programas

na modalidade Pregão Presentíal para Registro de Preços. OBíeTO;Re|lstro

de Preços pata Futura e eventual contratação de empresa espedaOtada para
prestação desentlços demanutenção preventiva ecorretiva nosvelcutes leves,

pesados e lemlpeiadoi. míquinas e equipamentos pesados, pertencentes

ã frota do Município de São ioãodosPatos/MA, compreendendo os services

de reparos mecânicos em geral elétricos, alinhamento e balancaamentov

esiofamanto, funOarla, laniemagem, pintura, tapeçaria, estelamantOk

tomearla, sistema de molas, dear condicionado, caixa decSmWo, aoldas,

escapamenlos, radiadores. suspensão, sHtema defreios, bemcome,retifica de
motorese bomba• outrosserviços afinsnecessários ao completo e perfeito

funcionamento dos veículos. Local e Data doCredenciamento, daEntrega dos

Envelopes e da Realliação do Pregão:O credenciamentoe o recebimentodos

envelopes dopropostas de preçoso de habilitação serãono dia30 da ibili dt

202La partirdas03:00 honi. Edital: O presente edital estard ã disposição
dosinteressados nosseguintes localt: Portal da Transparência do município:
www.saoloaodospatosjnagovbr. altedo TCE/MA: www.tce.ma.govbi/saeop.

poderáser solicitado através do e-maD: cpls]pma^gmaii.com, bemcomoser

retirado pessoaimenie noSetor delicitada, localúado naAv, Getúiio várgai,

nosentido de contribuir paraque

diversos segmentos econôiiiicos

13S, Centro - CEP: 6S.66S400. São JoãodosPato^MA. IValorti Infarmaçôes
poderão serobtidas ainda pelotelefone, Foiw: (99} 35$1-232B/2219. São João

m.

possamter acessoa algumtipo

de auxílio, ou a algum tipode

dos Patos- MA, U de abrO de 2021.Thuany Costa de Sá Comes-Seçretária
Muniâpal de Admlnlstração-Portarian*00U202I.

contilbuiçlo*, disse o secretário

de Estado deIndúsola, C^éréio
e Energia(Seinc),Simplído
Araújo,em entrevistaao

REPUBUCAÇAO - aviso de UOTAÇAO. PREGXO PRESENDAl Nt

13/2021. OMunicípio deSSo JoSo dos Pstos • Estado doMaranhão^

programa 'Bom Dia, Maranhão*,

por intermédio da Sccreurla háurúelpal de AdmInIstraçSo, torna
público, que promovera llcItaçSo na modalidade pregão Presenciai
paraRegistro de Preços. OBJETO:Registro de Preços paraa contratação

daTV Difusora,nessaquinia-fein
(IS).
Durante a entrevista, o seaetário

de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
ãcença deusodesoftware degestão e acompanhamento deprocessos

analisou a economia do paíse
citouas Iniciativas do governo

do Maranhão paracombater
tanto a crisesanitária quanto a

para a Prefeitura Fvtunlclpal do Município de São Jqão dos Patos
- MA Locai e Data do Credenciamento, da Entrega doç Envelopes e
da Reailução do Pregão: O eredendámento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preçose de habDltação se^o no dia 30

econSmica.

imponSndadeiodosos

,gramas que o governo
, rio Dinoestálançandoé
^.ar a economiatpieestá
muitocombalidano periododa

de ebrilde 2021, a partir dasISKW horas. Edital: Opresente edital
estará i disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da

Transparência domunicípio: www.saojoaodo5patos.ma.gov.br, sitedo
TCE/MA: www.tee.ma.govbr/saeop, poderá ser solicitado através do

pandemia. Noanopassado, nós
tivemosumainserçãode recursos

iSecretário SlmplIcio Araújo concede entrevisu paraáT^Difusora

pagamento, para gjro e até mesmo

desmanche maisainda doqueo

oriundos de auxílios emergendaís
e de empréstimos paraa folha de

investimentos em empresas.

BrasilInieirt) Já estáenfrentando*,

Este ano, nós não tivemos esses

acrescentou o secretário.

auxílios, nema inserção desses

Sobreos programas lançados

recursos na economia*, analisou

pelogovernodo Maranhãoe

SlmplIcioAraújo.

executados pelaSeInc, SimpUtío

O secretário citou os auxflios

Araújocitoudois deles:o

emergendaís,do governofederal,
que foramdisponibilizados em
2020e que ajudaram a mantera

Tfabalho Jovem, iniciativa que

busca a geração de oportunidades

&5.66S-000, São João dosPatos/MA. Maiores Informações poderão ser
tema devida formalização. As
vezes, a pessoa tem um comérdo,

umsupeimercado, umapizzaria,
mas ela não tem um CNPJ ou

um licenciamento para fimclonar

como estabelecimento cometdal.

Isso é ruim para asduas partes. Ê

ruim para opoder público poctiue
quando apessoa compra no CPF,

deemprego para ajuvenuide

ao Invés(10 CNPJ,a cidaderecebe

falta deplanejamento para2021.

35 milvagas disponibilizadas

*Este ano, nós não tivemos nos
primeiros meses nenhum auxílio

por meiode quatroeixosde
atuação:Capacitação, AuxQlo

setorprivado. Quando o setor

economia aquedda, mas criticou a

dogoverno federal, tampouco
as empresas tiveram acesso

maranhense de17 e 25anos, com

á Contratação, Cooperação

Estratégica e Estágio Sodal;e o

aoempréstimo para a foUia
depagamento ouparao giro.

Cidade Empreendedora, lançado

O governodo Maranhão tem
a preocupação de quea nossa

'Nós temos uma massa multo

economia não esfarele, não se

doEstado doMaranhão, quenão

na última segunda-feira (12).

grandede negócios no interior

e-mail: cpisJpma@gmalLcem, bemcomoserretirado pessoalmente no
Setorde Licitação, localizado na Av. Getúho Vbrgas, 13S,Centro - CEP:

menos ICMS. E é ruimparao

privado não tem afonuallzação

dasuamovimentação econômica,
ficadindl dealcançar

oportunidades como asqueforam

disponibilizadas no ano passado,
como o pagamento de folhas

de funcionáriose o acesso ao
crédito*,analisou o secretário ao
falar sobre o beneficiodo Cidade

Empreendedora.
O programa Cidade

Empreendedora foilançado em

51 municípios moranhensesalcançando cercade 20%do

estado. "Com a orientação do

governador FlávioDIno,nós

focamos nascadeias produtivas e

nessas opoitunldades de negódos

queexistem nosmunidpios.

Acreditamos que teremosum

bom retomo desse programa

dequalificação dagestão e da

iniciativa privada nosmunicípios.

Eum programa amplo, que busca

atingira maiorquantidade de

pessoas [possivelj. Queremos

apoiar osmunicípios, apoiar

3 Iniciativa privadae alerir
resultados positivos duranteesse
periodo", declarou.

Ação solidária contra a Covid-19: primeiro iote
de medicamentos para intubação chega ao Brasil
Poo/ deempresas doa total de3.4milhões deInsumos para pacientes em UTls
Jirtmeiro lotecom 2,3 milhões
t um total de 3,4 milhões, de

.medicamentos pata intubação

chegou ontem (15),à noite,ao

obtidasaindapelo telefone.Fone:(99)3SS1-2328/2219. SãoJoãodos
Patos- MA, 13de abrilde 2021.ThuanyCostade SáGomes-Seeretária
Municipal ds Adminlstração-Portaria ns 001/2021,

.HEPUBUCAÇÁQ^JaVISO-OE-LÍOTAÇXo,.PREGÃO,PRESENCIAI N«

.14/2021,0 Município deSãoJoãodosPatos-EstadodoMaranhão, por

intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público,
quepromoveralicitaçãonamodaiidadePregãoPresenclal para Registro
de Preços, OBJETO:Contrataç2o de empresa especializada para a

presuçãodosserviços de licença e cessãode direito de usode link de
acesso èInternet bandalarga paraatenderasnecessidades dasdivcrsas
secretarias do Município de SãoJoão dos Patos/MA parao exercido

de2021. Locai e Data doCredenciamento, daEntrega dos Envelopes

e da Realização do Pregão: O eredendámento e o recebimento dos

envelopes de propostas de preços e de habiUtação serão nodia03
de maio de 2021, a partir dasOSM heras. Editai: Opresente editai
edará à disposição dosInteressados nosseguintes locais: Portal da
Transparência domunicípio: www.saojoaodospates.ma.gov.br, sitede
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do
e-mail; epislpma@gmail.com, bem como serretirado pessoaimenteno
Setor de Licitação, localizado naAvGetúiio 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, 13de abril de 2021.Thuany Costa deSáGomes-Seeretária
Municipal deAdmlnistração-Portaria n«001/2021.

REPUBUCAÇÃO - AVISO OE UCrTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N»
lS/2021,0 Município deSão Joãodos Patos-Estado do Maranhão,
porintermédio da SecreUria Municipal de Administração, toma
público, que promovera lldução namodalidade Pregão Presenciai

Itaú Unibanco, Klabin.Petrobras,

Raízen eTAG. além daVale, que
deuInido a essa mobilização há

para Registro dePreços, OBJETO:Registro dePreços paraaeventual
aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios pata atender as
necessidades dasdiversas secretarias do Município de SãoJoão

três semanas.

aeropono de Cuarulhos, em SP.

A expectativa é que até o final
destemês todosos Insumos

(sedativos, neurobioqueadores

dos Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega

da Covld-19 no Brasil e da

- itens básicos pararealizar e
manter pacientes Intubados) sejam
iniegraimenie doados aogoverno
federal, quecuidará também

e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de
habilitação serão nodia 03de maio de 2021, a partir das 1S:00
horas. EdltahOpresenteedlulestaráàdlsposi^odoslnteressados

Ainiciativa partiu deumgrupo
de empresas queseuniu diante
doagravamento dapandemia

conseqüente escassez de insumos

parao atendimento a padentes
em UTIs. Todos os medicamentos
serão doados ao Ministério da

Saúdeem quantidadesuficiente

pataa gestão de 500leitospelo
períodode um mêse meio.

Esta ação solidária, emcaráter
em^enclal, conta com o

engajamento e apoioda ENGIE.

musculares eanalgésicos opioides

dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento

virv.Ví

nosseguintes locais: Portai daTransparência do município: www

dadistribuição pelos estados

saoio8oiiospâto$.ma.gov.br, site doTCE/háA: www.ue.ma.gov.br/
saeop, poderá sersolicitado através do e-mail: cpIsjpmagJgmall.

por meio do Sistema Único de

Saúde (SUS). Ositens, queforam

com, bem como ser redrado pessoalmente no Setor de licitação,

adquiridos naChina, possuem

autorização paraImpotução

emitidapelaAnvisa,alémda

iLotede medicamentos para intubação chegouáo Brasil, nanoite

cenificação daagência chinesa.

[dessa.qulnta;fein.(I

^

Prefeitura de São Luís lança projeto de aulas

de dança com transmissão on-line e ao vivo
Atividades físicas são

fundamentais paraevitaros males

que osedentorismo pode causar
e devem ser praticadas mesmo

com a pandemiaem curso,desde

que sejam respeitadas todas
asmedidas necessárias para
evitar acontaminado pelo novo
coronavírus. Pensando nisso,

Ricardo Dlniz, titular daSemdel,
a Idéia surgiu com o objetivo
de fazer comqueaspessoas
continuem ou passem a praticar
exercício físico mesmo em

casa, lá que umadas medidas

sanitárias e decontenção do novo
coronavírus é a tiãocirculação
e aglomeração de pessoas. Ou

i pessoas quefazem partede

um programa já executado pela
5emdel, ajudarama educadora
no primeira ao vivo desta nova

algum programa daSemdel e que

iniciativa.

convivência. Por Isso,tivemos

partir de agora,o calendáriode

hojeestãoImpossibilitadas da

essapreocupação de conseguir
levaratividade física, de forma

"Esse programa vai compor, a

atividades virtuais promovidas
pelaSemdel, pormetodo

manter o corpo cm movimento da

diferenciada, paracadauma
dessas pessoas. Nosso objetivo
principal éproporcionar o
bem-estar físico c emocional de

saber ^ando voltaremos à

espaço, tendoo celularligadona

iniciativa", destacou.

oportunidade para queaspessoas

projeto,que teve comocenário

segurança, toda lerca e quinta-

a Prefeitura deSão Luís, por
melo daScaetaria Municipal
deDesporto c Lazer (Semdel)

seja, apartir de agora, com o
•Exerclie-se*. será possível

lanMU, nessa quinta-feira
(15),o projeto "Exercite-se",

sala de casa, ou de qualquer outro

que oferecerá aulas dedança
transmitidas aovivo, por melo do
Instagram (©semdeislz), todas as

live promovida pela pasta duas

terças e quintas-feiras, ás 16h.
De acordo com o secretário

dc levaratividadesfísicas às

Eessoas que estão em isolamento,

vezes por semana.

"Estamos dando início ao

'Exercltfrse', uma ação pensada

em equipee que tem o intuito

todos queacompanharem essa

Durante a aula inaugura] do
OParque doBom Menino, cinco
Idosos,de máscarae distanteuns

dosoutros, quefazem parte de

instagram.Vivemosum

momento de incerteza, por
causada pandemia, e pornão
noimaiidade, vamos dar essa
possam se exercitar em casa, cora

localizado na Av. Getúiio Vargas, 13S, Centro - CEP: 6S.66S-000.
São João dos Patos/MA. Maiores Informações poderão serobtidas
ainda pelo telefone, Fonc:(99) 3551-2328/2219, SãoJoão dos Patos
- MA 13de abril de 2021. Thuany Costa deSáGomes-Secretária
Municipal deAdminlstração-Portaria n»001/2021.

REPUBUCAÇÃO • AVISO DE UCrTAÇÃO. PREGÃO PRESENOAl Ne
20/2021.0 Município deSão João dos Patos - Estado do Maranhão
por Intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna
publico, que promovera Ueitação na modalidade Pregão Presencial
para Registro de Preços. OBJETOzReglstro de preços para eventual
aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática

para acender a demanda das diversas Secretarias da Prefeitura de
São JoSo dos Patos/MA para o exercfdo de 2021. Local e Data do

Credenciamento, daEntrega dos Envelopes edaRealização do Pregão:
Ocredenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de
preços e dehablliução serão nodia 04de maio de 2022. a partir
das 08:00 horas. Edital: Opresenu editai estará á disposição dos
interessados nos seguinteslocais: Portal da Transparência do munidplo:
www.saoioaodo$patos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.rra gov

br/sacop, poderá ser solicitado através do esTiail: epi5lpma@gmair.

com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Ueitação
localizado na Av, Getúiio Vargas, 135, Centro • CEP; 6S.66S-000, São
João dos Patos/MA Maiores informações poderão serobtidas ainda

pelo telefone. Fone: (99) 3S51-2328/2219, São João dos Patos - MA

feira, sempre às Ififi", concluiu

13deabril de2021. Thuany Costa deSá Gomes-Secretária Municipal

Amaldo Murad.

de Adminlstração-Portaria ne 001/202L

o secretárlo-adlumo da Semdel,

