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O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por Intermédio da
Secretaria Municipal de Adiministração, torna público, que
modalidade Pregão Presenciai para Registro de Preços.

promovera licitação na

OBJEtO: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de equipamentos
e suprimentos de informática para atender a demanda das.diversas'Secretariás da Prefeitura
de São João dos Patos/MA para õ exercício de 2021. • \ |i

; _ ;• I [
Local e Data dó Credenclarnento, dá^Entrega dos Envelopes e da Realização do

Pregão: O credenciamento e o recebimento do's\ényeldpes de propostas de preços e de
habilitação serão nq dia:04^e maío.^e 2021, a partir das OSrOOJhofàs. J

Edital:, O presente, edital estará à .disposição;,àosiintèressadosi nos seguintes
locais: Portai da Transparência do-município: www.saoiòaodospatos.ma.gov.br, site do
TCE/MA: wwv\/.tce.ma.gov.br/sacop. poderá sersolicitado;' atravésj do e-mail:
cplsjpma@Rmall.com. bem çomo ser retirado pessóaiménte hoSe
na Av. Getúliò Vargas, 135, Centro- CEP: 65.665-ÒÕ0, Sâb'Jb'ão dos

!,•

qr de Licitação, localizado
|Patòs/MA;

São JÓãò;dòs:Patos T MÁ";:í3.dé ab;rH dè 2021'. ' Í

Thuany{Costá^eS^Gomes
Secretária MuWi^^d^dministração

.Portarjám%)Sl/Vo21

I í
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Junto: aos autos do Processo Licitatório n° 2p/2p21, na modalidade
PREGÃO P^^SENCIAL, do tipo menor Preço por Item, ás publicações do Aviso
de Licitação! no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário .Oficial ido Estado do
Maranhão e Joínal de Grande Girculaçãò no Estado do Maranhão. í ^

i - • .11 • : ;

• -s'. • .... \ 'iíOBJETO:'-Registro "de preços, para eventual |aquisição Iparcelada de
équipamentòs e suprimentos''de infom^^^ atender a
demanda das diversas\'Secretáriàs/da; Prefeitura de São João
dos Patos/MApara.ò exercício'de'2021'.; í

São jòâo dps Patps/MA, em l;6'de.abril de'2Ò21. !' •
.'-V ;.. V -• -* '//' 1!*• ' í I; i
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Pregoeiro .
Portaria n° 151/2021
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REPUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N® 13/2021. O Município de São João dos Patos • Es
tado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Ad
ministração, torna 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 softtvare de gestão e
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.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cnl-
sipma@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 Go
mes-Secretária Municipal de Administraçâo-Portaria n® 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - 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, torna 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 Internetbanda 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 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.saoioaodospatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.
tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cpl-
sipma@,gma{l.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 informaçõespoderão
ser obtidas ainda pelo telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. São
João dos Patos —MA, 13 de abril de 2021. Thuany Costa de Sá Go
mes-Secretária Municipal de Administraçâo-Portaria n® 001/2021.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE
SENCIAL N® 15/2021. 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: 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 credencia
mento 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 ho
ras. 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: wAVw.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. 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 Administraçâo-Portaria n® 001/2021.
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REPUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITA^OPREGAO PRE
SENCIAL N° 20/2021. 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: 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 Entrega dos Envelopes e da Reali
zação do Pregão: O credencianientoe o recebimentodos envelopesde
propostas de preçose de habilitação, serãono dia04 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.saoioaodospatos-ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.
ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: CDlsipma@
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) 355,1-2328/2219. São João dos Patos - MA,
13 de abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-SecretáriaMunicipal
de Administraçâo-Portarla n" |001/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA
I

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N"
011/202I.PREGÂO ELETRÔNICO N»004/2021 - SRP. O MUNI
CÍPIO DETASSO FRAGOSO -MA, através da Prefeitura Munici
paldeTasso Fragoso, tomapúblico aos interessados que,combase na
Lei n° 10.520/02,Decreto Municipal n® 005/2017, Decreto Federal n®
10.024/2019, Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Com
plementam® 147/2014,aplicando-se subsídiariamente as disposições
da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações
pertinentes, fará realizar no dia 29 de abril de 2021, às 08:30hs
(oito horas e trinta minutos), horário de Brasília, no site: http://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICÔN® 004/2021, do tipo menor preço, obje
tivando a Eventual contratação de pessoa jurídica para execução
de serviços funerários (Incluindo o fornecimento de urnas mortu-
árlas, vestimentas, ornamentação e translado) de interesse desta
Administração Pública. O edital e .seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, em dias úteis,
no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e no sítio
oficial deste poder executiv^o - tassofragoso.ma.gov.br, onde poderão
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereçoe/ou pèlo telefone (0**99)3543- 1160, e-mail:
cpltasso@gmail.com, Tasso Fragoso - MA, 13 de abril de 2021. Ro-
berth Cleydson Martins Coelho. Prefeito Municipal.

j I
PREFEITURA MUNltlPAL DE TUTÓIA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA. EXTRATO DE

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N"
004/2021 - PMT. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DAREDE
DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DETUTÓIA/MA. Em
presa: BRASIL NORDESTE LTDA. Valor Global: R$ 370.440,00
(trezentos setenta mil, quatrocentos e quarenta reais). Fundamento:
art. 25,1 da Lei 8.666/931- Ratificação em 07/04/2021. Adriana de
Paiva Lima. Ordenadora de Despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO
jVALE -MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N®. 008/2021
O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão,
através daSecretaria Mutticipal de ihfracstrutura e Urbanismo, toma
público que fará licitação' na modalidade Tomadade Preços. BASE
LEGAL: Lei n® 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de em
presa para execuçãode serviçosde melhorias ao entornoda Praça da
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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 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, 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® 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

( 2021, a partir das 08:00 horas. Edital: O presente edital
- tará 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, 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® 15/2021. 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 Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João
"**^8 Patos/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos

ivelopes 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 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, 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
Patos/MA para o exercício de 2021. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do

CERTIFlCAOG.DIGlTALMENTe

Pregão: O credenciamento e o recebiment
propostas de preços e de habilitação sep|
de 2021, a partir das 08:00 horas. EdUal: O" presente edital
estará à disposição dos interessados noyseguintes 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, 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: 30070d4ffallf3bb2df3fl86ca01cb00
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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 10.436.èl3/0001-82, 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 e, 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 PODER EXECUTIVO. ÓRGÃO: 16 FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE. UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE. 10.302.0014.2071.0000 - MANUTENÇÃO DA
FARMACIA BÁSICA. 3.3.90.32.00 - 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: 27c339e0067f0c9c3cla45b25db5c90d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO
DAS MANGABEIRAS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 105/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 105/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 131/2021

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
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"O governo do Maranhão
tem a preocupação de que
a economia não se esfareie",
afirma Simpiício Araújo
*0 governador(FIávIoDino]tem
feitoprogramase maisprogramas
tiosentidode contribuirparaque
diversossegmentoseconômicos
possamter acessoa algumtipo
de auxilio,ou a algumÜpode
contribulfôo', disseo secreiirio
de Estado de Inddsirla, Comdrdo
e Eneida (Seinc],Simpiício
Araújo, em entieWstaao
programa"Bom Dia, Maranhão",
da TV Difusora, nessa quinta-feira
(15).
Durante a entrevista, o secretário
analisoua economiado pafse
diou as inidaiivas do governo
do Maranháoparacombater
tantoa crisesanitáriaquantoa

mlca.
ponãncla de todoscs
unas que o governo

FiávloOIno estálançando 6
ativar a econotnlaque está
muitocombalida noperíodo da
pandemia. Noanopassado, nós
tivemosuma inserçSode recursos
oriundosde autdliosemergeodais
e de empréstimospara a folhade
pagamento,para giro e até mesmo
investimentos em empresas.
Este ano. nós nSo tivemos esses
auxílios,nem a Inscrçáodesses
recursos na economia", analisou
SimplIdoAraújo.
O secretário citou os auxílios
emergendab, do governofederai,
que foramdisponibilizados em
2020e oue ajudarama mantera
economia aquecida, mas criticou a
fairade planejamento para 2021.
"Este ano, nós náo tivemos nos
primeirosmeses nenhumauxílio
do governofederal, tampouco
as empresas tiveram acesso
ao empréstimopara a folha
de pagamentoou para o giro.
O governodo MaranhSo tem
a preocupaçãode que a nossa
economia nlo esfareie, náo se

'SecretárioSlmplídoAraújoconcedeentrevista paraa TV Difusora

desmanchemaisainda do que o
BrasilinteiroJáestáenfrentando",
acrescentou o secretário.
Sobre os programaslançados
pelogoverno doMaranhão e
executadospela Seinc,Slmplfdo
Araújocitoudoisdeles;o
TrabalhoJovem, iniciativaque
busca a geraçáode opottunldades
deemprego para ajuventude
marannense de 17 e 25 anos, com
35 milvagas disponibilizadas
pormelodequatro eixosde
aniaçáo:Capacitação,Auxílio
à Contratação, Cooperação
Estratégica e Estágio Social; e o
CidadeEmpreendedora, lançado
na últimasegunda-feira (12).
"Nós temos uma massa muito
grandede negóciosno interior
do Estadodo Maranhão, que não

tem adevida formalização. As
vezes, a pessoatem um comérdo,
um supermercado, uma pizzaria,
mas ela não tem um CNPJ ou
um Ucendamentopara fundonar
como estabeledmento comerdal.
Isso é ivim para asduas partes. É
tuim para o poderpúblico porque
quando apessoa compra no CPF,
ao invés doCNPJ, a cidade recebe
menos ICMS.E é ruimpara o
setor privado.Quandoo setor
privadonãotem a formalização
da sua movimentação econômica,
ficadiíídl de alcançar
opoiTunIdades como as que foram
disponibilizadas no ano passado,
comoo pagamento de folhas
de hindonários e o acesso ao
crédito", analisou o secretário ao
falar sobre o beneficio do Cidade

Empreendedora.
O programaCidade
Empreendedora foi lançadoem
51 munldpios maranhenses-
alcançando cerca de 20% do
estado."Com a orientaçãodo
governadorFiávioDino,nós
focamosnas cadelas produtivase
nessas opommldadesde negócios
que existemnos tnunldplos.
Acreditamosque teremosum
bom retomodesseprograma
de qualificação da gestão e da
Iniciativaprivadanos munidpios.
Êumprograma amplo, ime busca
atb^ a maiorquantidaaede
pessoas(possível],Queremos
apoiar osmunicípios, apoiar
a inidativa privadae aierir
resultados positivos durante esse
perfodo", declarou.

Ação solidária contra a Covid-19: primeiro lote
de medicamentos para intubação chega ao Brasil

'de empresas doa total de 3.4 milhões de insumos para pacientes em UTIs

o primeiro lote com 2,3 milhões
- de um total de 3,4 milhões, de
medicamentospara intubação
chegouontem(15), à noite,ao
aeroportode Guaruihos,em SP.
A iniciativapaitiu de um grupo
de empresas queseuniudiante
doagravamento dapandemia
da CovId-19 no Brasil e da
conseqüenteescassezdc insumos
para o atendimentoa pacientes
em UTIs. Todos os medicamentos
serão doados ao Ministério da
Saúde em quantidadesuficiente
para a gestão de 500 leitos pelo
Mríodo de um môs e meio,
Estaação solidária,em caráter
emeigencial,conta com o
engajamentoe apoio da ENGIE.

Itaú Unibanco, Klabln, Petrobras,
Raizen eTAG, além da Vale, ^e
deu inicio aessa mobilização ^
três semanas.
A expectativa é queatéo final
deste mês todos os Insumos
(sedativos, neurobloqueadores
muscularase analgésicosopioides
- itensbásicospara realizare
manterpacientes intubados) sejam
integralmente doados aogoverno
federal,que culdaiá cambem
dadistribuição pelosestadas
pormelo doSistema Único de
Saúde(SUS).Os itens,que foram
adquiridosna China,possuem
autorizaçãopara importação
emitidapelaAnvisa,alémda
certificaçãoda agênciachinsa.

iLote de medicamentos pare intubaçãochegouao Brasil, na noite
(dessaquinta-feira(15) .

Prefeitura de São Luís lança projeto de aulas
de dança com transmissão on-line e ao vivo
Atividades físicas são
fundamentaispara evitar os males
que o sedencarismo pode causar
e devem ser praticadas mesmo
com a pandemiaem curso, desde
queselamrespeitadas todas
as mecidas necessárias para
evitar a contaminaçãopelo novo
coronavírus. Pensando nisso,
a Prefeiturade São Luís. por
meio da SecretariaMunicipal
de Desportoe Lazer (Semael)
lançou, nessa quinta-feira
(15), o projeto "Exercite-se",
que ofeiecerá aulas de dança
transmitidas aovivo, por meio do
Instagram (@semdelslz).todas as
terçase quintas-feiras, ãs l€h.
De acordo com o secretário

Ricardo Dinlz, titular da Semdel,
a Idéiasurgiu com o objetivo
de fazer com que as pessoas
continuem ou passem a praticar
exerddo físico mesmo em
casa, já que uma das medidas
sanitáriase de contençãodo novo
coronavírus é a não circulação
e aglomeraçãode pessoas. Ou
seja,a partirdeagora,como
"Exefdte-se". será possível
mantero corpo em movimentoda
saia decasa, oudeqiialquer outro
espaço, tendo o celular ligado na
Uvepromovidapela pasta duas
vezes por semana.
"Estamos dando início ao
'Exerdte-se', umaaçãopensada
em equipee que tem o intuito

de levar atividades físicas ãs
Sessoas que estão em isolamento,
s pessoasque fazempane de

algum programada Semdel e que
hojeestãoimpossiblliiadas da
convivência. Por isso, tivemos
essa preocupaçãode conseguir
levar atividade ffsica, de forma
diferenciada,para cada uma
dessas pessoas.Nosso objetivo
Erincipal éproporcionar o

em-estar físico e emocional de
todos que acompanharem essa
iniciativa", destacou.
Durantea aula inauguraldo
projeto,que tevecomocenário
o Parquedo Bom Menino,cinco
idosos, de máscara e distante uns
dos outros, que fazempane de

um programajá executadopela
Semdel, ajudarama educadora
no primeiroao vivo desta nova
iniciativa.
"Esse programa vaicompor, a
partir de agora, o calendwo de
atividades virtuais promovidas
pela Semdel, por melo do
Instagram. Vivemos um
momento dc incerteza, por
causa da pandemia, e por não
saber cuando voltaremos à
normalidade, vamos daressa
oportunidadepaia que as pessoas
possam seexercitar em cúa, com
segurança, toda terça e quinta-
feira,sempre ãs 16h",concluiu
o secretário-adiunto da Semdel,
Arnaldo Muraa.

REPUBUCAÇAO • AVISO DEUCTtAÇjlO. PREGAO PRESENOAl Ne 10/2021. O
Município de S3o loSo dos Patos - Estado do MaranhJo, por Inlemiddio da
Secretaria Municipalde Administração, torna público, que promovera licitação
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. OBinOrReglslro
de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para
presta^pdeserviços demanutenção preventiva e corretiva nosveículos leves,
pesados e semlpesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentes
) frota do Município de São JoSo dos Patos/MA, compreendendo os servtços
de reparos mecânicos em geral, elétricos, allnbamento e balanceamento,
estofamento, funllarla, lantemagem, pintura, tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar cendldonado, calsa de câmbio, soldai,
escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem come, retiitca de
motores e bomba e outros serviços eflns necessários ao completo e perfeito
lunclonamente dei veículos. Ucal e Data do Credenciamento, da Entrega dos
Envelopes e da Reallcação do Pregão; O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preces e de habmtaçlo serão ro dia 30 de ebril de
20Z1, a partir das 08AO horas, Edital: O presente edital estará ã disposição
dos Interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município:
www.saoioaodospitos.ma.gov.br, site do TCE/MA; wwwtce.ma.govbr/sacop,
poderá ser solicitado através do e.man: cphjpma^gmalt.corn, bem como ser
retirado pessoalmente no Setor de tldUcão, localizado na Av.Cetdllo Vargas,
135, Centro - CEP:65,663-000, São ioão dos Patos/MA. Maiores InformaçSet
poderão serobddii ainda pelo telefone. Fone; (99)3551-2326/2219. SSoiolo
dos Patos - MA 13 de abril de 2021. Thuarry Cesta de Sá Gomes-Seeretárla
Municipalde Administra;!o-Portaria ni 001/2021.

REPUBUCAçAO - AVISO D£ UCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Ná
13/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão,
por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modaiidade Pregão Presenciai
para Registro de Preços. OBJETO:Regl$trode Preços para a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
ikença de uso de software de gestão eacompanhamento de processes
para a Prefeitura Municipal do Munidplo de São João dos Patos
- MA Locai e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realliação do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 30
de abrfl de 2021, a partir das ISdX) horas. Edital: O presente edital
estará ã disposição dos Interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência do município: www.saojoaodosp3tos.ma.gov.br, site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do
e-malí: cplsjpmaglgmali.com, bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação,localiudo na Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, SãoJoãodos Patos/MA Maiores Informações poderãoser
obtidas ainda pelo telefone, Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos
Patos-MA, 13 de abril de 2021.Thu3ny Costa de Sá Gomes-Secretária
Municipal de AdmInIstiaçSo-Portarla nS 001/2021,

REPUBUCAÇAO - AVISO DE UCrtAÇÃO. PREGÃO PRESENOAL N«
14/2021,0 MunlcípiodeSãoJoão dos Patos • Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público,
que promovera licitaçãona modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços. OEiETO:Contratação de empresa especiaiitada para a
prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de link de
acessoálnternet banda larga para atender asnecessidadesdas diversas
secretarias do Município de Slo João dos Patos/MA para o exerdclo
de 2021, Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes
e da Realização do Pregão: O credendamento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 03
de rnalo de 2021, a partir das CS:00 horas. Edital: O presente edital
estará ã 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@igmail.com, bem como ser redrado pessoalmente no
Setor de Licitação, iocaliiado na Av Getúilo Vargas, 135, Centro • CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores Informações poderãoser
obtidas ainda pelo telefone, Fone:(99)3551-2328/2219.SãoJoão dos
Patos -MA, 13 de abril de 2021.Thuany Costa de Sá Comes-Secretária
Municipal de Admlnlstração-Portaria n' 001/2021,

REPUBUCAÇÃO - AVISO DE UCITAÇÃO, PREGÃO PRESENOAL N8
15/2021.0 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 Registrode Preços, OBJETO:RegIstrode 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 na dia 03 de maio de 2021, a partir das 15:00
horas. EditahO presente editai estará à disposição dos Interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município; www.
saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/NIA: www.tce.ma.gov.br/
sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cpis]pma@>gmai1.
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 peiotelefone. Fone: (99)35Sl-2328/2219.$aoJoaodos Patos
- MA,13 de abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária
Municipal de Admlnlstração-Portaria n9 001/2021.

REPUBUCAÇÃO - AVISO DE UOTAÇÃO. PREGÃO PRESENOAL Ni
20/2021. O Munitípio de São JoSo dos Patos - Estado do Maranhão,
por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modaiidade Pregão Presencial
para Registro de Preços. OBJETO:Regtstro de preços para eventual
aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática
para atender a demanda das diversas Secretarias da Prefeitura de
São JoSo dos Patos/MA para o exercício de 2021. Locai 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 04 de maio de 2021, a partir
das 08:00 horas. Editai: O presente edital estará á disposição dos
lnteres$adosnossegulntesloeals:Portalda Transparênciado município:
www.saojoaodospaios.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.
br/sacop, poderá ser solicitado através do email: cpls|pma@gm3il.
com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Ucitação,
localizado na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65,665-000, São
Joio dos Patos/MA, Maiores Informações poderão ser obtidas ainda
peto telefone, Fone; (59) 3551-2328/2219, São João dos Patos - MA
13 de abril de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes-Secretária Municipal
de Admlnistração-Portaria n< 001/2021.


