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SEGUNDA - FEIRA, 14 - JUNHO - 2021

preçospara contratação de pessoa(a) jur{dica(a) para serviços funerá
rios com fornecimentos de nmas funerárias, de interesse da secretaria
municipal de assistência social, cidadania é juventude, o qual será
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal n.® 8.666/93 ealterações posteriores[e as condições do Edital
à realizar-se às 14:00 horas do dia 25 de Junho de 2021. A sessão

públicadejulgamentoserárealizadanasalada Comissão Permanente
de Licitação- CPL, situada á Praça Nossa Senhora da Conceição,
S/N, Centro, SantoAmaro do Maranhão- no dia, hora e local ci
tados, emqueserãorecebidos osenvelopes deproposta e habilitação.
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessadosno mesmo
endereço para consultagratuita, de 2® a 6®, das 08:00ás 12:00horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail:
cDlsantoamaro.ma@gmail.com ou na pagina portal.santoamaro.ma.
gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 09, de Junho de 2021. Maria
Aparecida Silvada Conceição - Secretária Municipal deAssistência
Social, Cidadania e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 08/2021.
O Município deSãoJoãodosPatos - Estado doMaranhão, por inter
médio da Secretaria Municipal de Adminisjração, toma público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para Reposição de pavimen
tação comparalelepípedos graníticos, bloco intertravado de concreto
e areia de asfalto a &io (AAUF) • diversw ruas da sede, distritos e
povoados no Município de São João dos Patos - MA. Local e Data
do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da
Tomadade Preços: O credenciamentoe o recebimento dos envelopes
de habilitação e propostadepreçosserãonodia30 dc junho de 2021,
a partir das 08:00 horas. Edital: O presente edital estará à dispo
siçãodos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail:
cplsipma@gmail.com. bemcomoser retirado pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado naAv. Getúlio V^gas, 135, Centro - CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações poderão
serobtidas aindapelotelefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoão
dos Patos- MA, 10 de junho de 2021.ThuanyCostade Sá Gomes-
Secretária Municipal deAdministração - Portaria n"001/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 09/2021.
O Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por in
termédio da Secretaria Municipal de Administração, toma público,
que promovera licitação na modalidade "gomada de Preços. OBJE
TO: Contratação de empresaespecializada paraa Implantação de um
sistema simplificado abastecimento de água, no Povoado Contendas
localizado no Município de São João dos patos - MA, mediante CV
n® 8.368.00/2019 - Codevasf. Local e Data do Credenciamento, da
Entrega dosEnvelopes e daRealização daTomada dePreços: O cre
denciamento e o recebimento dos envelopesde habilitação e proposta
de preços serão no dia30 de junho de 2021, a partir das 15:00 ho
ras. Edital: O presente edital estará à ihsposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.
saoioaodosDatos.ma.gov.br. site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/

sacop. poderá sersolicitado através doe-inail: cplsipma@gma
bem como ser retirado pessoalmente no Setorde Licitação, localiza
do na Av. GetúlioVargas, 135, Centro- CEP: 65.665-000, São João
dos Patos/MA. Maiores informações podeião ser obtidas ainda pelo
telefone. Fone: (99) 3551-2328/2219. SãoJoão dos Patos -MA, 10
dejimho de2021. Thuany Costa deSáGomes - Secretária Municipal
de Administração - Portaria n° 001/2021.
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D.O.PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DO BREJÃO - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) COMISSÃO PERMA
NENTE DE LICITAÇÕES; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL N® 019/2021 - CPL (SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS - SRP) OBJETO: Aquisição eventual e futura de
gêneros alimentícios. ABERTURA: 29 de Junho de 2021 às 08:30
horas. ENDEREÇO: Rua Padre Cícero n° 51 Centro - São Fran
cisco do Brejão - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item
OBTENÇÃO DO EDITAIÍ: OEdital e seus anexos poderão ser
consultados gratuitamente por meio do site www.saofranciscodo-
breiao.ma.gov.br ou obtidos [mediante solicitação ao Pregoeiro por
meiodo e-mail prefeiturabreiao2021 @pmail.com e, ainda, por meio
presencial, mediante o pagamento novalor deR$20,00 (vinte reais),
a ser recolhido através dc Documento dc Arrecadação Municipal -
DAM, estando disponível paraatendimento em diasúteis,das 08:00
às 12:00horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito
na Rua Padre Cícero n® 51 Centro São Francisco do Brejão - MA.
GENILSON ALVES DE SOUSA - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO
MÈARIM/MA

##ATO ADJUDICAÇÃO ##TEX Adjudicação. REFERENTE: PRO
CESSO n®. 10.03.8584/2021; TOMADADEPREÇOn.® 06/2021; OB
JETO: CONTRATAÇÃO DE' EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
VITORIA DO MEARIM-MA AMPARO LEGAL: Lei Federal n®
8.666/1993 e suas alteiações. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento
e oitenta) dias. Opresidente 'da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal deVtóriado Mearim, nousodas atribuições que
lhessão conferidas pela Lei Federal n®. 8.666/93 após a habilitação e
classificação da licitante concorroite da TOMADA DE PREÇO n.®
06/2021, em27/04/2021, resolve ADJUDICAR o objeto acima especi
ficado a seguinte empresa vencedora: AGNUS SERVIÇOS LTDA sob
CNPJn® O4.699.67O/000I-O7, nesteatorepresentada por Sr.® WILLIAN
PENHA BARROS FILHO (RGn° 017014742001-1 SSP/MA e CPF/
MF n® 033.052.883-10), comValor Global Vencido de RS 1.910.989,17
(Um milhão enovecentos e|dez enovecentos eoitenta enove reais e
dezessete centavos). Mtóriado Mearim (MA), 17 de maio de 2021.
HIGGO LEONARDOE. F.'Sousa; Presidente da CPL.

MATO HOMOLOGAÇÃO ##TEX Homologação. PROCESSO AD
MINISTRATIVO N ®10.03.8584/2021; AMPARO LEGAL:Art. 43,
VI da Lei n°8.666/93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de
Preços n® 06/2021. Expirando oprazo recursal eproferida a adjudicação
do objeto da licitação a empresa vencedora pelaComissão Permanente
deLicitação, Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
notermo doart. 7®, IVdaLein® 8.666/93, objeto dapresente licitação na
modalidade Tomada de Preços n"05/2021 em fevor da empresa/firma:
AGNUS SERVIÇOS LTDA - EPP(CNPJ/MF n® 04.699.670/0001-07),
endereço: Av. Carmino deMorais, n® 35, Centro, Cep: 65.165-000—Ca
choeira Grande —Maranhão, Representada pelo —Sr.® FRANCISCO
DEASSIS GUEDES CORREIA (RG n°76264997-6 SSP/MA e CPF/
MFn®817.980.673-15).coinValorGlobal Vencido de R$ 1.910.989,17
(Um milhão e novecentos é dez e novecentos e oitenta e nove reais e
dezessete centavos). Cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE VITORIADO MEARIM-MA, produza
seus efeitos jurídicos. Vitória doMearim - MA, 27demaio de2021.
JUSCELINO LEITE DE BRITO JÚNIOR; SECRETÁRIO MUNI
CIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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Art. 2®. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO
SÓTER, ESTADO DO MARANHÃO AO 01 DIA DO MÊS DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Joserlene Silva Bezerra de Araújo
Prefeita Municipal de São João do Sóter - MA

Publicado por: FRANCISCOONETE DASILVA CARDOSO
Código ídenti/icador; 9209f3abe49970è679f9634a748501a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS I

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N® 08/2021.
O Município de São João dos Patos • Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada para
Reposição de pavimentação com paralelepípedos graníticos,
bloco intertravado de concreto e areia de asfalto a frio (AAUF) -
diversas ruas da sede, distritos e povoados no Município de São
João dos Patos - MA. Local e Data do Jcredenciamento, da
Entrega dos Envelopes e da Realizaçãodá Tomada de Preços; O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serãonodia30 deJu^o de 2021, a partir
das 08:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição
dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, bem como ser retirado
pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Getúlio
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA.
Maiores informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone.
Fone: (99) 3551-2328/2219. São João dos Patos - MA, 10 de
junho de 2021. Thuany Costa de Sá|Gomes - SecretáriaMunicipal de Administração -Portaria n®,|001/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADADE PREÇOS N® 09/2021.
O Município de São João dos Patos • Estado do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, toma
público, que promovera licitação na modalidade Tomada de
Preços. OBJETO: Contrataçãode empresa especializada para a
Implantação de um sistema simplificado abastecimento de
água, no Povoado Contendas localizado no Município de São
João dos Patos - MA, mediante CV n® 8.3|68.00/2019 - Codevasf.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e
da Realização da Tomada de Preços: p credenciamento e o
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços
serão no dia 30 de Junho 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, bemj 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 Joâo|dos Patos - MA, 10 de
junho de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração - Portaria n® 001/2021.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 4dc08ba391f4ce65c0368493d71bf316
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DECRETO N® 030/2021 - GABINETE DO PREFEITO
I

Decreto n« 030/2021 - GABINETE DO PREFEITO

"Prorroga o Decreto Municipal n® 26/2021, de 01 de junho de
2021 e dá outras providências."

I

O Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal, Constituição do Estado do Maranhão e
pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade prioritária de preservar a
integridade física e a saúde da população do Município de São
João dos Patos - MA diante da pandemia do novo coronavírus -
COVID-19; I
CONSIDERANDO O que nas últimas semanas houve aumento
gradual do número de casos na região;
CONSIDERANDO a superlotação das alas COVID dos hospitais
públicos e privados e a identificação de contágio no Estado do
Maranhão de nova variante do COVlD-19;
CONSIDERANDO que b sistema de saúde municipal não
dispõe de meios para identificar, testar, isolar e tratar
massivamente a população, antes de promover redução do
distanciamento social; ,
CONSIDERANDO que o Município conta atualmente com 313
casos ativos de COVID-19;

DECRETA: ^
Art. 1®. Fica prorrogado o Decreto Municipaln® 26/2021, de 01
de junho de 2021, pelo período de 14 de junho de 2021 a 27 de
junho de 2021.
Art. 2®. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições contrárias.
REGISTRE-SE, PUBUQÚE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado
do Maranhão, aos 12 de junho de 2021.

t

Alexandre Magno Pereira Gomes
Prefeito j

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDESCAVALCANTE
Código identificador: 9f869o5f825322b579555b0875f32d9f

DECRETO N® 31/2021 - GABINETE DO PREFEITO

Decreto n® 31/2021 - GABINETE DO PREFEITO
"Suspende o atendimento ao público no Prédio da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA e da outras
providências." '
O Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, no uso das átribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal, Constituição do Estado do Maranhão e
pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o\ comprometimento do quadro de
servidores lotados no Prédio da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos - MA tendo em vista que inúmeros testaram
positivo parao C0VID-Í9;
CONSIDERANDO a necessidade prioritária de preservar a
integridade física e a s^de da população do Município de São
João dos Patos - MA diante da pandemia do novo coronavírus -
COVID-19; '
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do serviço
administrativo;

CONSIDERANDO que o Município conta atualmente com 313
casos ativosde C0VID-Í9;
DECRETA: '

Art. 1® - Fica suspensoo atendimento ao público no Prédio da



Á o L U I S - A N H Ã O MINGO E SEGUNDA-FEIRA | 13 E 14 DE J U N H ' N A L lp U E H

ecl
IwvwJofnl^gqutpçLÇonl.r* da ca 4u

Brasil pode ter Certificado de
Segurança Sanitária para circulação
em espaços públicos sem restrição
Proposta que cria documento trata ainda do certificado internacional de vacinação.
Matéria já passou pelo crivo do Senado e Câmara dará palavra final

oilharanhAo

o Brasilpodará ler a partir do segundo
semastie de 2021o Ceniticadode Imunização e
Segurança Sanitária(CSS),documenio quevai
pemütlrquepessoasvadnadasouquetestaram
negativo paraCovid-t9e outrasdoenças
in^ocontaglosas drõilem livremente em
espaçospdblicosou privadosonde hi restrição
de acesso.
Com o documento ceitidcado, a UniSo, estados,
DistritoFedera]e munidplos terSotambdm
Infonnaç&es adequadas paraadministrar e
balancearas medidasrestritivasde locomoção
oudeacessode pessoasa serviçosou locais,
públicos ouprivados, adotadas como forma de
limitar a propagação doagente Infectocontagioso
causador desurto oupanoemia.
Oprojeto que oia odocumenio (PL 1.67A'2021)
avançou noCongresso Nacional: (oi aprovado

t unanimidadepelo Senado Federal(72 votos
tenhum contrário) naquinta-feira passada,
nestasemana, será analisadopela Câmarados

..aputados.
Aproposta édo senador Carlos Pottinho (PL-
Rn. 'Dessa forma,garantiremosnSosomente
0 tolto decirculação da população, masa
diminuição dosefeitosnocivos do Isolamento
socialprolongado, bemcomoa manutenção
dasatividades econômicas riuenSopuderam se
adaptar asistemas remotos áeoferta de serviços
e produtos', argumentouo senador.
A idéia, como observou o relator da matátia,
senadorVenaiano Vitaldo Rêgo (MDB-PB).
1condliar aadoção demedidas r^iivas
para conter a pandemiacom a preservaçãodos
direitos Individuais e sociais.

DE PASSAPORTE PARA

CERTIFICADO

O projetaoriginal criavao PassaporteNacional
de Imunização e Segurança Sanitária (PSS).
Contudo, orelator considerou que esse nome
poderia gerar confusão com olíocumento
exigidoem viagens internacionaise. por isso.
prefaiuo termo 'certificado*, o quefoiapoiado
pelo autor doprojeto.
Vital do Râgo reúaltou que oprojeto éInspirado
em proposta similar daComiúão Européia,
òtgãoexecutivo da UniãoEuropéia, queacolheu
oCertificado Verde Digital (Distai Creen
Cectlíicate) noâmbitodo tcnitútioeuropeu
como objetivode unificar as regrasJáadotadas
por diversospaíses, para conciliaro combateà
pandemia como direitoã livrecirculação dos
cidadãos.
O CSS,segundoo lelaior,terácomopremissa

ROOUe DE SA/AGÊNCU lENADO

IProJelo qiie crl^jCertificado de ImunizaçãoeSegurança Sanitária tambám trata de um
documenú) Inieriiaclonal de vacinação elestagempata etttrada no Brasil Proposta avançou no jCongresso: Já tes^ oaval do) aenadore» eterá apreciada pelo» deputado» |

o fatodequeas pessoas Imunizadas e as que
testamnegativopara a covid-19representam
risco nãoelevado â propagação dovinis,
desde que respeitaiasmedidas profiláiicas
de distanciamentosbdal, usode rnáscarase
tilgienizaçáodas mãos.Assim,na avaliaçãodele,
não sejustifica que essas pessoas permaneçam
isoladas, impedidas'de uaWhar, esndar ese
locomover. j
*Averdadeé que,lendoemvistao cenário
de incertezas gsadó peloprolongamento da
pandemia, predsa-se de novas leoiologlas que
garantama drcuiaçlo segurade pessoas,e e Isso
queestásendoproposto pelopresente projeto de
lei",afirmou Veneziano. "Porissopropõe-se a
substituição doAtestado deVacinação Impresso
pelo certificado impresso ou digita] em relação
i Imitnização contraa cavid-19e a outras
enfeimidades pandênicas que possam surgir no
futuro", completou orelator.
COMO VAI FUNCIONAR

OCertificado deIniunizaçSi} poderá ter
utilizado paraautorizara entradaem locais
e eventos públicos,o ingressoem hotéis,
cruzeiros,parques e reservasnaturais, entre
outras possibilidades. Odocumento será
implementado poririeiode plataforma digital
e poderátersua validadefixada combasenos
seguintescertificados:Nacionalde Vacinação
(CNV), Iniemadonal de Vacinação (CTV),
Nacional deTestagém (CNT)e Intcmacional de

Tbstagem (CIT).
O governo federal tambémpoderá criarfonte
orçamentária especifica para implantação do
CSS. O textoa ser analisadopela Câmaraprevê,
ainda,queo titulardocertificado nãopoderá
—desde que respeitadasas medidassanitárias
profiliticascabíveis— ser impedidode entrar,
drcuiar ou utilizarqualquer espaçopúblicoou
privado,assim ctnno não podetá sofier sanções
caso o faça.
O textoaprovado pelossenadores deieimína
que deverá serdisótigada, naentrada dolocal,
de formaostensiva,visível e escrita,a seguinte
informação:*0 ingressonestelocal está
condicionadoi apresentaçãodo Certificado
de Imunizaçãoe SegurançaSanitária(CSS)*.
Oestabeledmenio, público ouprivado, toá
alespcnsablUdade deexemer ocontrole de
entràia, mediante aapresentação do CSS válido
porcadapessoa, Impedindo o ingressa dequem
nãoo apresente. Seráadmitida a apresentação
do certificado emitido em versão eletrônica ou
empapel.
Cumpridas as exigências, empresas e
estabelcdmenios comerciaisnão poderãosofrer
sanções,restrições ou seremImpedidas de
funcionar, nãoestandoeximidas decumpriras
demaismedidassanltáiiasprofiláiicas - destaca
a proposta.

(COM INFORMAÇfiES
DA AGÊNCIA SENADO)
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Aprovadas regras de cancelamento
ou remarcação de eventos turísticos
e culturais

MPqueprorroga as regras parao cancelamento ourcmaitação eventos
nasáreasde turismo e decultura prejudicados pelapandemia foi '
aprovada pelo Plenário da Câmara S -j|

Documento Internacional de vacinação
ou testagem para entrada no Brasil
Outro ponto que o FL 1.674/21
abordaé sobrea circulação desses
e outros certificadas sanitários
no Brasil e sua validade. Pela
proposta,o CSS deverá ter sua
validade baseada em quaisquer
testes, certificadosde vacinação
ou similares que eventualmente
venham a ser definidospela
autoridadecompetente cotno
necessários paraa entradade
nacionaisou estrangeirosno
Brasil
Tambémprevi que, caso seja
estabelecida, pelasautoridades
competenies, a necessidade de
apresentaçãodo Certificado

Intemadonal de Vacinaçãoou
Testagem paraenuadanoBrasil
ospostosconsulares noexterior
poderão Intermediara emissão
do CSS cuja validadese baseie
nesses certificados, mediante
apresentação dosdocumentos
necessários.
Na hipótesede ser instituída
qualquercobrança peia
intermediaçãodos consulados,o
textodetermina queoscstudames
brasileiros quecomprovadamente
estudem,pesquisemou partidpeii
de atividade de extensão no
exterior estarão isentos de seu
pagamento.

Dunbémnasemanapassadao
Congresso analisou umamedida
quetema vercoma dmilação de
pessoasnapandemia. O Plenário
daCâmarado Deputados aprovou
a Medida Provisória (MP) 1036'21
que prorroga as regras para o
cancelamentoou remarcação
eventos nas áreas de turismo
e de cultura prejudicados pela
pandemia de Covid-19.
O consumidor queoptarpelo
créditodeserviçoou evento
adiadoou cancelado noperíodo
de 1*dejaneirode2020a 31 de
dezembrodc 2021 poderá usá4o
até 31 de dezembro de 2022. Se
optar pela remarcaçãoda data, o
prazolimlieparafazerissoseráo
mesmo.

Amatéria queseráapreciada
peloSenadoatualizaa Lei
14.046/2020, quedesobriga a
empresa de reembolsar osvalores
pagos pelos consumidores,desde
queassegure a remarcaçãodos
serviços,eventos ou reservas
adiados ou cancelados, ou ainda
concedacrédito para uso na
compra de outros serviçosda
empresa.

Caso a empresa nlo consiga
remarcar o evento ou conceder o
oádlto na forma prevista, teráde
devolver o valor recebido pelo
consumidor até31 de dezembro
de 2022. As regras vaiem tanto
paraoseventoscancelados
e remarcados quantoparaos
novos eventos que vierem a ser

cancelados no período dtado e
também para aquelescancelados
mais de uma vez nesses dois anos.

REEMBOLSO DE
CACHÊS

No caso de artistas,palestrantes
e outrosprofissionais contratados
e cujoseventosforamadiados
oucancelados de 1°dejaneirade
2020 a 31 de dezembro deste ano.
a MP diz que nlo terãoobrigação
de reembolsar imediatamente os
vaiorcsdosserviçosoucachês,
desde que o eventoseja remarcado
e realizado até 31 de dezembro de
2022.

A regra vale tambémpara shows,
rodeios,espetáculosmusicais e
teatrais,palestras e confetêndas.
O profissional quenãocumprir
o contraio no prazo teráque
restimir o valor recebido até 31 de
dezembro de2022,corrigido peia
Infiação.
O relatorda matéria, deputado
Robeito Lucena (Pode-SP),
revelou queestimativas do
IBGE apontamque as receitas
nominais dosetormrísticoforam
41,4% menores em 2020 que
no ano anterior. "Além disso,
a ConfederaçãoNacionaldo
Comérciode Bens.Serviços e
Hirtsmo (CNQ apontaperdas do
segmentode turismona casa dos
R3 341 bilhõesdesde maiço de
2020",completou.

(COM informacDes da
AGÊNCU CAMARA)

iAVISO|DEiLieiTAÇAO;iTOMADA'DEpRECO8|N«.08/2Q2iyO
Wnicipio oe São JÕ3o dõs"Pãtos"- bsiadodo'M3r3nhSo, por
intermédio da Secretaria Municipal de Administração, loma pi>
bllco. que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa espetíafizada para Reposk
çãode pavimentação comparaleleplpedos granltlcos, blocio Irv
teitravado de concreto e areia de asfallo a frio (AAUF)- diversas
ruas de sede, distritos e povoados no Município de São João dos
Paios - MA, Local e Dala do Credenclamenlo, da Entrega dos
Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credencia
mento e o recebimento dos envelopes de heblIltaçSo e proposta
de preços serão no dia 30 de Junho de 2021, a partir das 08:00
horas. Edital: O presente edital estará â disposição dos Interes
sados nos seguintes locais: Portal da Transparência do municí
pio: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TOE/MA:www.tca.
tTia.gov.br/sacop, poderá ser solicitado alravás do e-mail; cplsj^
ma@gmail.conn. bem como ser retirada pessoalmente no Setor
de Licitação, localizado naAv. Getúrio Vargas, 135, Centro-CEP:
65.665-000, São João dos Patos/MA. Maiores informações pode
rão ser obtidasaindapelotelefone, Fone: (99)3551-2328^219.
São João dos Patos-MA, 10 de junho de 2021. Thuany Costa
de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração - Portaria
n" 001/2021,

AVISO DE LICITAÇAO. TOMADA DE PREÇOS N« 09/2021.O
Município de São João dos Patos - Estado do Maranhão, por
intermédio da Socrolarla Munidpal de Administração, toma pú
blico. quepromovera licitação na modalidade Tomada de Pre^.
OBJETO: Contratadode empresa espedallzada paraa Implan
tação de um sistema simplificado abastecimento de égua, no Po
voado Contendas localizado no Município de São João dos Patos
- MA. mediante CV n° 8.36B.OO/2019 - Codevasf. Local e Data
doCrdenclamenlo, da Entrega dosEnvelopes e da Realização
da Tomada de Preços: O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia 30
do Junho 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.tes.ma.gov.br/sacop, poderá
ser solicitado através do e-mall: cplsjpma@gmBll.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) 3551-2326/2219. São JoSo dos Patos - MA,
to de junho de 2021. Thuany Gosta de Sá Gomes • Secretária
Municipal de /Vimlnlslração - Portaria n' 001/202t.

AVISO DEUCrtAÇAOCONCORRÊNCIA N>002/2021-SRP AVISO DE
UCITAÇAO. concorrência N*002/2021,0 Município de BurUicupu
- MA, por Inlemiédio de Prefeitura MunldpBl de Surlifcupu/MA, teme
súblldo para conhecimento dos Interessados que e realização do cartame
está previsto para o dia 20 de julho de 2021 és OShOOmln (oito horas)
horário do Brasília, lldtaçéona modaDdsde CONCORRÊNCl/t, do tipo
mener proço Global, tendo por OBJETO: Registro de Praçoe objetivande
a Futura conlralaçéo de empresa especializada para Implantação a
recuperação de pavimentação asFNtica e elnalZaçéa horizontal e vertical
em vias urbana* do munic/pio de Burtticupu/M/L conforme Edital e
Anexos, na forma da Lei Complementar n* 123/2006 alterada pela Lei
Complemenlar n* 147/2014, Lei Comf/emerrlar n* 165/2016 e aplicando-
se subsidiailamenie no que couberem a Lei Federal n* B.66S/1993 e
demais normas perlinenles é espéde. O download desle Edital e seua
anexos estarão disponivele graiurtamente nas seguintes páginas da
Internet Portal da Transparência do Município: wvnv.burlUcupu.ma.gov.
br. site do TCE/MA:www.tce.ma.gov.br/s8cop. poderá ser solicitado
através do e-mail: epll>uriileupu202lggmaD.eom, bem como ser retirado
no Setor de Udtação, horário de 06:00h as 14:00h. localizado na Rua
São Raimundo, n* 01, CEP; 65.393-000, Centro - Burfticupu/M/L 09 de
]unho de 2021. Gustavo Pereira da Cesta-AsseseorJurídico Munidpal.
Suritiajpu - MA em 09 de junho de 2021. OU3TAVO PERBRA DA
COSTAAsseesor Jurídico do Município OAB/MAN' 21.871.

AVISO DELICrTAÇAo CONCORRÊNCIA N*H3/2021 -SRP AVISO DE
UCITAÇAO. CONCORRÊNCIA N* 003/2021. o Município de Suriticupu-
UA.porlnlermédloda Prefeitura MunlcfpaldeBuiitlcupu/MA.tomapútilico
paraconhecimento doaInteressados que a realizadodocertame está
prevlslo para o dia 21 de julho de 2021 ás OBhOOmln (oitohoras) horário
de Brasília,litílaçáo na modalidade CONCORRÊNCIA, do Upo menor
preço Global, lendo por OBJETO: Registro de Preços objetivando a futi^
contratação de empresa espedaTzada para prestaçãe de serviços de
pavimentação em blocos de concreto Intertrsvsdo e drenagem superficial
em vias urbanas do município da Burttkupu/MA conforma Edita] e
Anexos, na forma de Lei Complementar n* 123/2006 alterada peta Lei
Complementam' 147/2014, Lei Complementam* 155/2016 e aplicando
se subsidiarlamenie no que couberem a Lei Federal n* 8.663/1993 e
demais normas perlinenles á espécie. O download desis Edital e eeue
anexoe eslarSo dleponivele gretuitamenle nae eegulnlee páginas da
Internet Portei da Transparência do Município: HrMW.burltlcupuuTie.gov.
br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/aacop, poderá ser soficitado
através do e-msU: cp1t>urltlcupu2021@gmaQ.com, bem como ser retirado
no Setor da Lldlação, horário de OStOOh as 14t)0h. localizado na Rua
São Raimundo, n* 01, CEP: 6SJ93-000. Centro - BurIticupu/MA 09 de
Junho de 2021. Gustavo Pereira da Costa-Assessor JuridIeoMunieipat.
Suridcupu • MA em 09 da junho de 2021. GUSTAVO PERBRA DA
COSTAAisoesor Juridíco do Município OAB/MA N' 21.671.

AVISO DE UCITAÇAO CONCORRÊNCIA N* 004/2021 - SRP AVISO
DE UCITAÇAO. CONCORRÊNCIA N* 004^021. O Município da
Buriticsipu-MA, por Intermédio da Prefeitura Municipal de BurlUcupu/MA
loma púbileo para conhecimento doe Interesssdee que o reaüzaçêo do
certame está previsto para o dia 22 de julho de 2021 ás CShOOmln (oito
heras) horária de Braeltla,Deflação na modalidade CONCORRÊNCIA
do flpo menor preço Global tendo por OBJETO; Registro de Preços
objetivande a futura contratação de empresa especlallzads para
prestação de serviços de drenagem superficial commelo fio e saijetas
am diversas localidedes do município de Buritleupu/MA conforme Edital
e /Vnexos. na forma da Lei Complementar n* 123/2006 elterada pela Lei
Complemenlern* 147/2014, Lei Complementam* 155/2016 e aplicando
se subsidiariamenie no que couberem a Lei Federei n* 6,666/1993 e
demais normee porilnontes é espécie. O download dealo Edital e seus
anexos estarão dleponivele gratuitamente nas seguintes páginas da
inlemet Portal da Transparêt^ doMunicípio: WMW.burl6cupuuna.gov.
br, site do TCE/MA www.tce.ma.gov.br/secop, poderá ser soãcftado
através do e-maO: cplburOcupu2021@gmaD.com. bem como ser retirado
no Setor de Uclteção, horário de 08:00h es 14mh, locanzado na Rua
SSo Raimundo, n* 01, CEP: 65.393-000, Contro- BuildcupuMA 09 de
junho de 2021. Gustavo Pereira da Coeta-/^s*eseorJurídico MunicipsL
Buridcupu - MA em 09 de junho de 2021. GUSTAVO PERBRA DA
COSTA AisossorJurfdIco do Município OAB/MA N' 21.671.


