DIA RIO 0~iCiAl. ,

DOS MUNICIPIOS
C3

Ü : !,ll~rtlrFl +Rr

SãO LUíS, TERçA *19 DE ABRIL DE 2022 * ANO XVI ^ No 2f35
ISSN 2Tfi3-860X

PREFEITURA. MUNICIPAL DE SãO JOãO DO
SOTER
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA
FAMILIAR Nº 0112022

,

Transparência
do
Município
no
endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, de 22 a 62, das 08:00 ás 13:00 horas,

podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA), 18 de abril de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA
FAMILIAR Nº 01/2022. Chamada Pública para aquisição de
produtos da agricultura familiar. O Município de São João do
Sóter - MA, através da Comissão Permanente de Licitação,
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
situada na Av. da Esperança, 2025 - Centro, torna público que
Código identificador: 80c1e475651dd2aeffdbfeedl e98758f
se encontra a disposição dos interessados, o Edital de Chamada
Pública nº 0112022, cujo objeto é aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor
da família rural, para atendimento ao Programa Nacional
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N
da Alimentação Escolar - PNAE, conforme data, horário e Ì 002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
cronograma de realização abaixo discriminada. Data para
apresentação dos projetos de venda e documentos de
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº
habilitação: Data: 20/04/2022 a 20/05/2022 das 08:00 (oito)
002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
horas as 12:00 (doze) horas, após esse prazo não será mais
Processo Administrativo nº 02.0803.001/2022.A Prefeitura
aceito apresentação dos projetos de venda e documentos de
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
habilitação. A sessão pública de julgamento dos credenciados
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
será no dia 23/05/2022 as 14h00min. O Edital e seus anexos que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
no
obtidos
site:
serão
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
http://transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br/acessolnformaca
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o

o/licitacao/tce, ou de forma presencial 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. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital
fora do horário previsto neste aviso de chamamento e
nenhuma hipótese haverá atendimento aos proponentes
que não obedecer às normas do ministério da saúde e os
decretos municipais. São João do Sóter - MA, 18 de abril de
2022. Rosanilde Araújo Soares Rodrigues.

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 21fd06aad15043e59c679c6704cafb3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

r-,

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: NQ
001/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº
001/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo Administrativo nº 02.1503.001/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o
futuro e eventual fornecimento de medicamentos diversos de
demandas judiciais para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14,
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 03
de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra,
endereço
eletrônico:
no
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de
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futuro e eventual fornecimento de gases medicinais e cilindros
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto
no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nR
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nQ
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições
do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 03 de maio de
2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra,
no
eletrônico:
endereço
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de
Transparência do Município no endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, de 22 a 62, das 08:00 ás 13:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA), 18 de abril de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.
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Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 44beee9a14d04d789496f48e8c97ffe2

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N1
003/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº
003/2022. Processo Administrativo nº 02.1503.002/2022.A
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação
na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global,
objetivando a Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração de

.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3
apoio, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - MA.
VALOR: R$ 79.355,38 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta
e oito centavos). PRAZOS: 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade:
Secretaria de Administração Atividade: 04.122.0020.2004.0000 - Manutenção e
Funcionamento da Secretaria de Administração Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica - PJ SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica - PJ Fonte de Recurso: 0.1.00. Icatu/MA, 13 de Abril de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº. 1365.2021, Pregão Eletrônico N º 011/2021, CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 003.2022.1365.2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortês Maciel,
s/n, Icatu, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato, representada
por HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do
outro lado, a empresa Marka Serviços e Locação lida, inscrita no CNPJ sob o número
13.278.683/0001-95, localizado à AV.10, Quadra 111, Número 13, Maiobão, Paço do
Lumiar, MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Marco André Vieira da Silva, inscrita
no RG nº 1154134/SSP - PI e CPF nº 444.520.123-53. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços através da dispobilização de estrutura para
evento e pessoal de apoio, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde - MA. VALOR: R$ 58.567,80 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais
e oitenta centavos). PRAZOS: 31 de dezembro de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Unidade: Secretaria Municipal de Educação Atividade: 12.361.0120.2023.0000 Manutenção da Secretaria de Educação Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Fonte de
Recurso: 0.1.01, icatu/MA, 13 de Abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022
A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para
conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO da Tomada de Preços n.2 01/2022,
objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de construção de quadras
esportivas no municiplo de Presidente Sarney-MA, MOTIVO: em decorrência de correções
no processo licitatário.
Presidente Sarney, 18 de abril de 2022.
ROBERTH LUCIANO NASCIMENTO RODRIGUES
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022- SRP
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro,
torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento
de medicamentos diversos de demandas judiciais para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nQ 8.538/15 e alterações e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações e as
condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 03 de maio de 2022. A sessão
realizada
eletronicamente
no
site
publica
de
julgamento
será
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 Edital está
disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br,
do
Municipio
no
endereço:
Portal
Transparência
no
de
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também poderá
ser consultado e obtidas na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro CEP: 65.665-000, São João dos
Patos/MA, de 2a- a 6a-, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do
e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

r

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro,
torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento
de gases medicinais e cilindros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual
será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nQ
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº
147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às
15:00 horas do dia 03 de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados.
no
endereço
eletrônico:
Edital
disponibilizado,
na
integra,
está
0
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municipio no
endereço: https://saoJoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/, no sistema SACOP e também
poderá ser consultado e obtidas na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPI,
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São
João dos Patos/MA, de 2a a 6a, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado
através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e email citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.
São João dos Patos/MA, 18 de abril de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NQ 3/2022
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço
Global, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços de
assessoria técnica na elaboração de projetos para captação de recursos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, o qual será processado e julgado
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.Q 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 05 de maio de
2022. A sessão pública de Julgamento será realizada nas dependências da Secretaria
Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665.000, São João dos Patos/MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de
preços. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a
sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento minlmo
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de
proteção necessário. 0 Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência
Esta documento pode ser ve.nfiaWo no endereço custando
hnp,//www.ln.gov.br/autenticldade.html, peto cbdlgo 05302022Wí1900228
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Nº 74, terça-feira, 19 de abril de 2022

do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão
Permanente de Llcitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas,
135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2a a 6a, das 08:00 ás 13:00
horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518.
São João dos Patas/MA, 18 de abril de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022-SRP
0 Munlclplo de Turlaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para
conhecimento dos interessados que a sessão pública da Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nQ. 03/2022 - SRP, Processo Administrativo nQ. 04/2022 - SEMAF, do tipo menor
preço por item, que tem como objeto o registro de preço para aquisição de materiais para
a proteção Individual (EPI) para atender a demanda do Municipio de Turlaçu/MA, com data
de abertura dia 19/04/2022, AS 09H30, de ordem da autoridade superior, FICA ADIADA
"SINE DIE" até ulterior deliberação. Tão logo, atendido, nova data será marcada e
comunicada por melo de publicação na imprensa Oficial. Maiores esclarecimentos poderão
ser obtidos na CPL, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, n' 143, Centro, Turiaçu, de segunda
à sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00h ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com.
Turiaçu/MA, 18 de abril de 2022.
CAMILA HOLANDA CARNEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2022
INEXIGIBILIDADE N 003/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 371/2022. PARTES:
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF sob Nº
06.439.988/0001-76, neste ato representada pelo seu Secretário de Administração e
Planejamento, o Sr. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES e a empresa A B XAVIER
TREINAMENTOS, CNPJ/MF: NQ 11.669.032/0001-09. OBJETO: Contratação de inscrição de
servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do municiplo de
Viana, do Estado do Maranhão para participação no curso de licitações públicas e formação
de pregoeiros, a ser realizado pela empresa Instituto Certame. BASE LEGAL: Lei Nº 8.666,
de 21 de Junho de 1993. VALOR: de R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais).
VIGENCIA: 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato tem inicio na data de assinatura
e encerramento em 31 de dezembro do respectivo exercício DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02 03 00 SECRETARIA
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 Administração 04 122 Administração
Geral 04 122 0007 Administração e Planejamento 04 122 0007 2011 0000 Manutenção da
Secretaria de Administração 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lurldica
1.500 Fontes de Recursos Origem da Fonte Recursos Ordinários - Recursos do Exercício
Corrente SIGNATÁRIOS: RAYLSON RAMON SANTOS NUNES, Secretário Municipal de
Administração e Planejamento- CONTRATANTE e a Empresa A B XAVIER TREINAMENTOSCONTRATADA. Viana/Ma, 18 de abril de 2022.
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2022
Ratifico o presente Termo de inexiglbliidade de Licitação, para a despesa abaixo
especificada, devidamente justificada, com fundamento no ART. 25, INCISO li DA LEI
FEDERAL 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos,
conforme exigência do art. 38, Inciso VI, do mesmo diploma legal. OBJETO: Contratação de
empresa para fornecimento de livros didáticos do infantil 1, 2 e 3, Família TORIBA e
material do Professor para ensino Infantil, agenda pedagógica do aluno, para atender as
necessidades do municiplo de Viana/MA.PROC. ADM. N. º: 270/2022.FUNDAMENTAÇÃO:
ART. 25, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. VALOR: R$ 1.124.250,00 (Um milhão, cento e
vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). NOME DO CREDOR: MAX DIGITAL PRINT
LTDA. CNPJ Nº:09.643.969/0001-55 ENDEREÇO: Rua Maria Eldina De Freitas, 4367, Bairro
Socopo, Teresina - PI. DOTAÇÃO: 02 lO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 02 10
OOFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 12 Educação 12 365 Educação Infantil Ensino
Pré-Escolar da Educação Básica 12 365 0190 2065 0000 Manutenção de escolas da
Educação Básica-Infantil-30%3.3.90.30.00 Material de Consumo1.542 Fontes de Recursos
Origem da Fonte TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO
FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL.
Viana/MA, 13 de abril de 2022.
CLEICY MACHADO NUNES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO NQ 7/2022 AO CONTRATO NQ. 180/2021
TERMO ADITIVO Nº. 007/2022 ao Contrato n'. 180/2021, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE AGUA BOA/PREFEITURA MUNICIPAL - Estado de Mato Grosso, e a empresa
RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, devidamente já qualificadas no Contrato
Originário.
PROCESSO: 114/2021. TOMADA DE PREÇO: 008/2021.
órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Agua Boa MT.
Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução de Obra e Prorrogação de Prazo de Contrato.
Prazo de execução: 13/06/2022.
Prazo contratual: 30/08/2022. DATA: 13/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - Estado de Mato Grosso, situada
na Avenida Carlos Hugueney, n.Q 572 centro, Alto Araguaia-MT, CEP 78.780-000 por
melo da Pregoeira, torna público para conhecimento de todos que do julgamento do
certame supracitado, cujo objeto trata-se Registro de Preços para o futura e eventual
aquisição de Combustível e Aria. Tipo menor preço por item. Sagraram-se vencedoras
do certame as seguintes empresas: AUTO POSTO NQ 1 LTDA, inscrita no CNPJ:
02.358.S95/0001-87 com o valor de R$ 466.763,79 (Quatrocentos e sessenta e seis mil
setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos); PETRÓLEO QUERENCIA
LTDA, inscrita no CNPJ: 04.338.339/0001-53 com o valor de R$ 2.757.123,20 (Dois
milhões setecentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e três reais e vinte centavos).
informações mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira pelo fone/fax (66)
3481-2885 ou 1165. E-mail: lici.altoaia@gmaii.com.br.
Alto Araguaia . MT, 18 de Abril de 2022.
JULIANE RIBEIRO TELES
Pregoeira
Documento assinado digitalmente conformo MP na 2.200.2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestruttlra de Chaves Públicas Prasilelra • ICP•erasf.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Praça da Comunidade, 58 -Centro
C NPJ: 06.096.6 5510001.91
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 - O Municlpio de Afonso Cunha MA, tome público aos Interessados que, com base na Lei n° 10,02412019,
10.520/02 e eubaldiariamonto as disposições de Lei n° 8.666193 e suas
alteraçoos posteriores, quo roaiizarà às lOh00min (dez horas) do dia
03 de mato de 2022, a Ilcitação na modalidade Pregão Eletrõnico n°
006/2022, do tipo menor preço por item, tendo por objeto Aqulsiçuo de
02 (dots) veículos tipo furgão para atender às necessidades do Municlpio
de Afonso Cunha - MA, A presente Iicitaçuo sem realizada através da
plataforma SELCORP — https:// www.eelcorp,com.br . O Edital e seus
anexos encontram-se disponlveis de segunda a sexta das O8h00min
ás 12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de
5 (cinco) pasta A-Z, e Sela da Comissão de Licitação, localizada na Rua
da Prata, n° s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no
sita httpsJ/www.ofoneocunha.ma.gov.br/ e www.tce.ma.gov.br , https://
www.selcorp.com.br demais Informaç0es na CPL ou por e-mail cplafonsocunha®hotmall.com . Afonso Cunha/MA, 19 de abril de 2022.
DANIELLE MUNIZ MARQUES, Pregoeira
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DEAFONSO CUNHA
Praça da Comunidade, 56 -Centro
C NPJ: 06.096.65510001-91

~1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022 -SRP .0 Municlpio deAfonso Cunha- MA,
toma público aos interessados que, com base na Lei 0010.024/2019. 10.520/02 e
subsldiariamente as disposiçdes da Lei n°8.666/93 essas alterações posteriores,
que realizara às 1Oh00min (dez horas) do dia 02 de mato 402022,0 Gdtação na
modalidade Pregas Eletrfnico n°00412022- SRP, do tipo menor preço por item,
pelo sistema de registro de preços, tendo por objeto Contratação de Empresa
para eventual contratação de pessoa (s) juridlca (e) para o fomedmenlo de
géneros alimenttdos destinados a elaboreção da merenda escolar dos alunos da
Rede de Educação Básica Municipal e às crianças, )ovam e adultos assistidos
peba Programas Sodalo, do interesse da Secretaria Municipal de Educaç90 de
AFONSO CUNHAIMA. A presente licitação será matizada através da plataforma
SELCORP — httpsú/ erww.selcorp.com.br.. O Edital e seus anexos encontram-se
disponlveis de segunda a sexta das 08ho0min às 12h00m1n pare consulta grátis
ou ser reinado mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, e Sala da Comisso
de Lictação, localizada na Praça da Comunidade, n° 56 — bairro Centro, CEP:
65.505.000, ou por consulta no sito hops:/Mvrw.efonsoconha.ma.gov.brl e wwe.
tce.ma.gov.tx , hsps:ll vrww.seloorp.com.br demais informações na CPL ou por
e-mail cpi-afonsocunha@hotmail.com . Afonso Cunha/MA, 19 de abril de 2022.
DANIELLE MUNIZ MARQUES. Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUIJIARMA
AVISO DE UCTAÇAO.
PREGAO ELETRÔNICO SRP N- O052022JCP1JPMPL
0 Municlpio do Pai do Lumiar- MA, opev4a de Secretaria Municipal de Admin:stroeo e
Finanças, por Intermédia do Pregoeiro 011dal deste Mreddpb, doslgnedo atroada da Portada
n°43 de 01 de Janeiro de 2021, com base na Lei n° 10.520102, Gamelo n° 1o.o2412019,
Doaelo Municipal n° 33560019, Demoro Munidpal n°351410021, Lot n° 1230006, com
apliceplo eubsidiaria ao disposições de Lei n° 6.666193 a demais logolaçáes epluavero,
fora realizar re dia 03 de maio de 2022 es 09:00 horas, haAric de Brasilia, Ildteçao na
modalidade Prog0o Eletrdnice, sob o n' 0052022, pelo oLatama de REGISTRO DE PREÇOS
do Opa MENOR PREÇO, no modo de disputa ABERTOFECHADO, para rubuo e eventual
saetretaçao da pessoa iuridica paro aquisiçeo de squlpamenlos de pnetoçao e uso individual
dos agarras de vanCO do mudclpio do Paço do Lumiar — MA observando as condições
o espodacaçeas mnstontes casta COMI a seus Anexos. Podaras partldpar deste Pregão
Eletrunioe as empresas que apresentarem toda e documentaçao per eta oxida para e
respectivo cadaotramente )unto ao Portal de Compose do Municlpio do Paço do Lumiar.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min do dia 03 de mato 00 2502.
LOCAL www.mmposspamdolumlar.cozn.br
Pam todas as referdndos de lampo sorri otreeaado o tarado de Bosnlla (DF).
A Integre do edital podara sor ebida erravas do silo acima ou endereço eletrdnde: ama,
pacoddumiacma.gov.br oura sede de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO Do LUMIAR,
situada ns Rodovia MA 201, Centro Adminiasalha, Tambad, n° 15, Via Nazaré, CEP n°
65.130-000, Papo do Lumiar. Maranhas, erssl, em dias 0/ata, de se0sada a sexta, das
08:oohs as 13:tehs ou através do -omall: Ildlacao®pacodolumiarJna.env.br. Inlormrações
peles t lotoneo: (98) 993324393 e (96) 99231-9028.
Paço do Lumiar, 00 de stroll 00 2022.
Ridcaon Soares dos Santos.
Pregoeiro — CPLIPMPL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA—MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0212022-CPL
Toma público, para conhecimento dos interessados que fica
devidamente adiada a presente sessão publica, anteriormente marcada para o dia 15/04/2022 às 14h00min, a presente
licitação fica transferida para dia 26/04/2022 às 14h00min por
motivo de interesse da Administração Publica, cujo objeto é
contratação de empresa especializada para o fornecimento
de combust)veis, para atender as necessidades da Cãmara
Municipal de Barra do Corda - MA, Este Edital e seus anexos
poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço supra de 2° a 6° feira, no horária de 8:00 es 12:00 horas. ou através do e-mail: poderlegbdcc mail.conl, e Sacop:
httos://www6.tce.ma,gov,br/sacotZadm. Barra do corda -MA,
12 de Abril de 2022. Thiago Feljpe da Silva de Sousa — Presidente de CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
EXTRATO DO CONTRATO N• 103/2022. INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO
N 00312022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 37112022. PARTES:
Secretaria Munidpal de Administração e Ptane)umento, inscrita no CNPJ/MF
sob N° 06.439.988/0001-76, neste ato representada pelo seu Secretário de
Administraçáo e Planejamento, o Sr. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES e
a empresa A B XAVIER TREINAMENTOS, CNPJ/MF: N° 11.669.03210001-09.
OBJETO: Contratação de inscriçuo de servldoreo da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento do munlclplo do Viana, do Estado do Maranhão
pare pertidpação no corso de licitações públicas e formação de pregoeiros,
a ser realizado pela empresa Instituto Certame. BASE LEGAL Lei N° 8.666,
de 21 de junta de 1903. VALOR: de RE 9.150,00 (nove má, cento e cinquenta
reais). VIGENCIA: O prazo de vigéncia deste Termo de Contrata tem Inldo
na date de assinatura e encerramento em 31 de dezembro do respectivo
exercldo DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020350 SECRETARIA MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 Adminislrapão 54 122 Administração
Geral 04 122 0007 Adrelnlatração e Planejamento 04 122 0007 2011 0000
Manutenção da Secretaria de Adminlatraço 3.3.90,39.00 Outros Serviços de
Terceiros- Pessoa Jurldica 1.500 Fontes de Reoursos Origem da Fonte
Recursos Ordinarios - Recursos do Exercido Corrente SIGNATÁRIOS:
RAYLSON RAMOS SANTOS NUNES, Secretário Munidpal de Adminlstraçuo
e Planejamento- CONTRATANTE e co Empresa AR XAVIER TREINAMENTOSCONTRATADA. Vrans/Ma, la da abril do 2022.
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PODEMOS FINALMENTE SER UM ESTADO RICO E PROGRESSISTA
Comecei a ler um excelente livro de Peter
Frankopan, um best-seller nos Estados
Unidos e ea Inglaterra, "O Coração do
Mundo, uma nova história universal a
partir da Rota da Seda: o Encontro do
Oriente com o Ocidente". Na apresentação
se lê: "O coração que mudou a história do
mundo, diz Peter Frankopan, pesquisador
da Universidade de Oxford e um dos
maiores expoentes da historiografia
contemporânea, está nas terras da Eurásia,
por onde passava a Rota da Seda. Foi
naquela região, composta pelos continentes
europeu e asiático, que surgiram os
grandes impérios da antiguidade e as
religiões de alcance universal. Peter
Frankopan propõe uma nova visão da
história, revela conexões inesperadas entre
os eventos do passado e nos encoraja a
ver os acontecimentos do presente com
um novo olhar". A prestigiada revista The
New Yorker, na sua critica ao livro, diz:
"Essa provocativa história desafia a visão
do Ocidente como herdeiro de uma cultura
greco-romana pura. Frankopan apresenta
diversos exemplos para estabelecer a
interconexão das culturas, mostrando com
detalhes significativos o impacto social e
econômico da Rota da Seda."
Por que conhecer bem o que significa
a Rota da Seda para o mundo é de
uma importância transcendental para
nós, maranhenses? Porque o estudo da
expansão da Rota da Seda, levado a caba
por especialistas chineses e convidados,
nos incluiu como parceiro desejado
no Brasil. Isso nos abre uma excelente
oportunidade de integrar o programa que
foi fundamental para o desenvolvimento do
mundo, com todas as vantagens de integrar
um programa mundial de comércio e de
desenvolvimento, como já aconteceu no
passado com inúmeros países. E, a partir
de julho, com a visita de um dos lideres
desses estudos de expansão, o professor
Paul Lee, exigirá de nós conhecer bem o
programa que poderemos fazer parte.
Logo nas primeiras páginas, me deparei
com esse trecho: O progresso era essencial,
como sabia muito bem há mais de 2 mil
anos, um dos governantes do reino de
Zhao, no nordeste da China. "Talento para
seguir os caminhos de ontem", declarou o
rei Wu-ling, em 307 a,C, "não é suficiente
para melhorar o mundo de hoje". Líderes
do passado entendiam o quanto era
importante ficar em dia com a própria
época.
Isso é o que nós procuramos fazer como
integrantes do governo Brandão, um
homem que, para atrair empresas para cá,
visitou 6 vezes a China, fazendo laços
pessoais que serão preciosos no governo
dele há pouco inaugurado. E é nisso que

acreditamos. O ex-governador de São
Paulo, ex-ministro da Saúde e das Relações
exteriores, atualmente no Senado Federal,
José Serra, um homem brilhante e com
belíssimos e importantes projetos que
fizeram uma grande diferença no Brasil,
foi, também autor de um projeto de Lei
que, em boa hora, o ex-ministro Tarcísio
de Freitas da Infraestrutura, adotou, antes
mesmo de sua aprovação no Senado,
o que permite que o governo autorize
novas ferrovias desde que solicitadas
por empresas. Isso possibilitou que duas
importantes ferrovias fossem solicitadas:
a Ferrovia do Maranhão, EF-317, ligando
o Terminal portuário de Alcântara a
Açailãndia, onde se conectará à Ferrovia
Norte-Sul, e a ligação da Ferrovia NorteSul com Balsas, em Estreito, um trecho da
EF-232.
Pois bem, ele publicou um artigo no
Estadão, analisando as diversas tentativas
do Congresso, todas infrutíferas, tentando
baixar o preço dos combustíveis. "É
surpreendente que a alta do preço do
petróleo seja usada como pretexto para
subsídios e isenções emergenciais, como
se afetasse somente o óleo que importamos
e não aquele que exportamos-sendo
quase metade para a China. Ao todo, no
ano passado, exportamos um volume de
cerca de 70 milhões de toneladas (o que
inclui óleo bruto e minerais betuminosos),
resultando numa receita superior a US$
30,5 bilhões, com o barril a US$ 80.
Por que a China iria preferir depender do
óleo russo, apesar de todos os empecilhos
à sua circulação, invertendo a atual
dependência de Purin com relação ao apoio
chinês? Para quê a China iria preterir um
fornecedor confiável, como tem sido o
Brasil?"
Ou seja, se o Brasil conseguisse
aumentar a produção de petróleo tão
substancialmente a um nível que pudesse
substituir ou diminuir muito nossas
necessidades de importação, poderíamos
ter preços de venda nas bombas para os
consumidores que refletissem apenas
os custos de extração e a remuneração
da Petrobras. Sim, mas como não
temos refinarias, não fabricaríamos os
combustíveis pois, estes sim, são vendidos
na bomba. Nesse caso poderíamos vender
o petróleo, como fazemos hoje. E com
o dinheiro obtido, aí, sim, equilibrar os
preços internos dos produtos refinados que
compramos nos postos. Ou seja, aumentar
a produção parece ser a única solução para
ter, sob controle, o preço dos refinados,
já que também poderíamos refinar nosso
petróleo em outros países, nos livrando do
cartel da OPEP (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo), e da variação

do dólar, que tanto influem no preço dos
nossos combustíveis.
Muito possivelmente seguiríamos o que
fazem es E.U.A. com a sua produção
gigantesca de gás de folhelho - o que
permite oferecer preços baixos nas suas
bombas aos clientes americanos. Hoje
não importa mais grandes quantidades de
petróleo da OPEP.
Solução Maranhão - É isso que iremos
conversar com o novo presidente da
Petrobrás, (com quem deveremos nos
encontrar em breve): sobre a margem
equatorial, riquíssima reserva de petróleo
na nossa costa em alto mar. Um présal sem a camada de sal, portanto
mais fácil de obter. Além disso, temos
amplas possibilidades de nos tomarmos
grandes produtores brasileiros de gás de
folheiho, possibilidade presente na Bacia
do Parnatba. Ou seja, galgaríamos um
novo patamar na produção de energia e
receberíamos muitos royalties que, no
presente, fazem parte importante da receita
de estados do sudeste. E poderiamos
finalmente formar nosso Fundo Soberano,
fundamental ao nosso desenvolvimento.
E tudo isso, quando a Rússia deixará de ser
uma superpotência energética, abrindo um
enorme mercado. Quem faz esse vaticínio
é Daniel Yergin em seu novo livro "The
New Map: Energy, Climate and the Clash
of Nations". (Ele é autor do livro Petróleo,
o melhor livro para quem quiser conhecer
a geopolftica do petróleo. Uma obra
minuciosa e completa). Esse novo livro foi
publicado antes da guerra, com todas as
consequências que colocam a Rússia como
fornecedor inconfiável de uma matériaprima vital. Sobre o Brasil, ele diz em
linhas gerais: "o Brasil é um importante
player no mercado de energia global e hoje
está na vanguarda das águas profundas.
Isso combinado com a capacidade técnica
e de engenharia do país - e sua escala e
importância no mundo - vai permitir que
tenha um papel ainda mais importante na
economia global". Diz mais: "o Brasil tem
uma posição particularmente vantajosa
em termos de biocombustíveis, dada a
sua capacidade agrícola e compromisso
tecnológico". E tem imenso potencial em
petróleo, gás e hidrogênio.
O Maranhão tem condições excelentes
de produzir todas as formas citadas como
importantes para ser um grande player
energético de nível mundial. Temos
expectativas enormes de produzir e vender
energia. O maior fator, indispensável,
para o desenvolvimento do mundo. Logo,
o trabalho em que estamos empenhados
sobre nosso futuro, se nos unirmos todos
nesse sentido, me faz acreditar no titulo
desse artigo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PAT05 — MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃ0 JOÃO DOS PATOS- MA

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°5010022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. SRP.A Prefeitura Munidpal de São João dos Patos —MA, atravéa de sou Pregoelm, toma público pare mehedmonlo doe interessados que está malhando Ilcitaçso na modalldede Pregão, no toma ELETRÔNICA, de tipo Menor Preço
por sem, para REGISTRO de PREÇOS, objetivondo a Contralaçao de empresa para o
hrturo e ovontuel fornecimento de medicamentos dlvereao do demandas judidals pana
atender as necessidades da Secretaria Municipal de S00de, em conionnldada com o
Temo de Rotoronda disposto no Anexo Ido edital, o qual sorri processado e julgado
em conlonnldade coma Lel e' 10.520102, Omooto Federal n° 10.02412019, Decretos
Municipais, Leis complemontares n° 123/2006, alterada pala Lei e' 147114, Garroto
Federat e' 8.538/15 e alteraovas e subsldlariamente no que couber as disposições da
Lel n° 8.666/93 essas atteraçdeo e as condiçees do Edital à realizar-se as 10:00 horas
do dia 034s maio de 2022. A sessão perdoa de julgamento será realizada etolronlcamente ra sita hopsJMww.bbmnebátacoas.com.brm dia e horário marcadoa. 0 Edital
está dlsponittzado, na Integra, no endereço doVOnko: htipeJ/www.bbmnetildtacoea.
coma, no Portal de Transparãnda do Municlpio no endereço: hltps'/saojoeodospatos.ma.gov.br/rensparende/ ,no slstema SACOP e também poderà sor consultado e
obtidos na sala da Comissão Permanente de Llcitatlo-CPL, locur¢ada no Prédio da
Prefaltura a Av. Gol/lis Vargas, 135, Centro - CEP: 05.665-000, Suo João dos Patos/
MA, de 2• a 6•, das 08:00 ás 130 horas, podendo ainda ser sd dtado através do
o-moral: cpisjpma@gmaa.eom..Esdaredmenlo adldonal no mesma endereço e suma
dtadoa e ainda pelo telefone: 99 98421-9510. São Jouo dos Patos (MA),18 de abril de
2022. Francisco Eduardo de Veiga Lapas —Progeoim.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 002/2022 - SISTEMA DE
l REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Pmfettura Municipal de Suo João dos Patos —
MA, através doma Pregoeiro, toma públm pare conhedmena doe Interessados
que está realizando Ilcftação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do
tipo Menor Preço por Som, pare REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação do empresa para o futuro e eventual fornecimento de gases medicinais e
dandroa pare atender as necessidades da Secretaria Munidpal de Saúde, em
conformidade com o Terno de Referenda disposta no Mexo I do edital, o qual
seed processado e julgado em conformidade com a Lei n° 10.520102, Decreto
Federal n° 10.0240019, Deaeloa Munldpals, Lels complementares n° 12312006,
alterada pela Lei n°147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e attoraçõaa e aubsldiariamonte no que couber as disposições da Let n°8.686/93 e asas alterações e
as condições de Edital à realizar-se as 15:00 horas do dia 0340 mato de 2022. A
005590 publica de julgamento sorri realizada eletronicamente no silo hops'/vnvw.
bbmnettdtacoes.mm.br no dia e horário marcados. O Edital eaa diaponibiraado,
na Integra, no endereço oletrõnim: httpoJ/wwv.bbmne5lcitaooes.com.br, no Portal de Transparunda do Municlplo no endereço: hepaJ/saojoaodospalos.ma.gov.
brltransparendsl, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidas
na salada Comissu0 Pemranente de Lldtaçuo-CPL, localizada 00 Prédio da Prefeitura à Av. Gol/lis Vargas. 135, Centro -CEP: 65.685000, São João dos Patos/
MA de 2• a6, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser seldtado através
do e-mail: cplsjpma~gmail.com..Esdarodmento adicional no mesmo endereço e
e{rtail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São J000 dos Patos (MA),
18 de abril de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

Av- 1_ìtnrânea, 300 - Calhau
t: (98) 3235 3994 / 98414 462,4
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Charme, alma e hospitalidade 8entrinamente maranhenses:

