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apoio, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - MA. 
VALOR: R$ 79.355,38 (setenta e nove mii, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
e oito centavos). PRAZOS: 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 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 SubEiemento: 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.2 011/2021, CONTRATO 
ADMINISTRATIVO NQ 003.2027..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 Marta Serviços e Locação Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 
13.278.683/0001-95, localizado à AVIO, 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 dlspobllização 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 mii, quinhentos e sessenta e sete reais 
e oitenta centavos). PRAZOS: 31 de dezembro de 2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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 Juridica 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.º 01/2022, 
objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de construção de quadras 
esportivas no municipio de Presidente Sarney.MA, MOTIVO: em decorrência de correções 
no processo licitatório. 

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 n4
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, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
no Portal de Transparência do Munlcípio no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Ucitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúllo Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 2'- a 6'--, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclareclmento adicional no mesmo endereço e e-mail 

i 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

L... 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 1 do edital, o qual 
será processado e juigado em conformidade com a Lei nt 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. 
O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencla/, 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 2 a 61, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereça e e-
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 18 dc abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 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.9 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 saia 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 mínimo 
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 (tens de 
proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na integra no Portal de Transparência 

Esto documento pode ser venfrwdo no endereço eletrónlco 
http://www.v.gov.br/sutenttcidadc.htmi, peio código 0S302022041900278 

do Município no endereço: https://saoJoadospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no 
sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no P édio da Prefeitur V. Getúlio Vargas, 
135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos at E-/M Ç de 20 a 3Çírás Ob:UDás 13:00 
horas, podendo ainda ser solicitado at vés do e-mdd: 'chlsjpfna@gmail.com. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço Th3lrEitârã da 3To teieroneT9Y
98421-9518. 

São João dos Patos/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 

O Município de Turlaçu - MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que a sessão pública da Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº. 03/2022 - SRP, Processo Administrativo n5. 04/2022 - SEMAF, do tipo menor 
preço por item, que tem como objeto o registro de preço para aquisição de materials para 
a proteção individual (EPI) para atender a demanda do Município 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, Turlaçu, de segunda 
à sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00h ou pelo e-mail: cpituriacu.ma@gmail.com. 

Turaçu/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: Nº 11.669.032/0001-09. OBJETO: Contratação de inscrição de 
servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do municlpio 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 NC 8.666, 
de 21 de junho de 1993. VALOR: de R$ 9.150,00 (nove mll, cento e cinquenta reais). 
VIGENCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de assinatura 
e encerramento em 31 de dezembro do respectivo exercício DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 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 Juridica 
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 TREINAMENTOS-
CONTRATADA. Viana/Ma, 18 de abril de 2022. 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 

Ratifico o presente Termo de Inexìgibilidade de Licitação, para a despesa abaixo 
especificada, devidamente justificada, com fundamento no ART. 25, INCISO II DA LEI 
FEDERAL 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, 
conforme exigência do art. 38, Incisa 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 município de Viana/MA.PROC. ADM. N. º: 270/2022.FUNDAMENTAÇAO: 
ART. 25, INCISO li DA LEI FEDERAL 8.666/93. VALOR: R$ 1.124.250,00 (Um milhão, cento e 
vinte e quatro mii, duzentos e cinquenta reais). NOME DO CREDOR: MAX DIGITAL PRINT 
LTDA. CNPJ Nº:09.643.969/0001-5S ENDEREÇO: Rua Maria Eldina De Freitas, 4367, Bairro 
Socopo, Teresina - PI. DOTAÇÃO: 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. 02 30 
OOFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 12 Educação 12 36S 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 Consumol.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 Nº. 180/2021 

TERMO ADITIVO Nº. 007/2022 ao Contrato n'. 180/2021, que entre si celebram o 
MUNICiPIO DE ÁGUA 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 Água 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.º 572 centro, Alto Araguaia-MT, CEP 78.780-000 por 

meio 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 Nº 1 LTDA, inscrita no CNPJ: 
02.358.595/0001-87 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 RS 2.757.123,20 (Dois 

milhões setecentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e trés 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@gmail.com.br. 

Alto Araguaia - MT, 18 de Abril de 2022. 
JULIANE RIBEIRO TELES 

Pregoeira 

Oocamento evitado digitalmente conforme MP ne 2.200.2 de 24/08/2003. CP 
nut lnttitul a Infranstn,tu,e de Chaves POblkas Brasllelra . ICP.Cresil. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56- Centro 
C N PJ: 06.096.655/0001-91 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 - O Municipio de Afonso Cunha -
MA, toma público aos Interessados que, com base na Lei n° 10.02412019, 
10.520/02 e subsidiariamente as dispoaipOes da Lei n° 8.666193 e suas 
altereçôes posteriores, que realizará ás 10h00min (dez horas) do dia 
03 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 
006/2022, do tipo menor preço por Item, tendo por objeto Aquisição de 
02 (dois) safamos tipo turgão para atender ás necessidades do Municlplo 
de Afonso Cunhe - MA. A presente licitação será realizada atrevas da 
plataforma SELCORP — https:// www.seicorp.com.br. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponlveis de segunda a sexta das 08h00mIn 
Os 12h00m1n pare consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de 
5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua 
da Preta, n° sin, Centro, Perttord, CEP: 65.418.000, ou por consulta no 
sita httpsiAvww.afonsocunha.ma.gov.br/ e wuw.tce.ma.gov.br , htlps:// 
wvrw.aelcorp.com.br demais informações na CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotreali.com . Afonso Cunha/MA, 19 de abril de 2022. 
DANIELLE MUNIZ MARQUES. Pregoeira 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 

Praça da Comunidade, 56- Centro 
C N PJ: 06.096.655!000 t -91 

PREGÃO ELETRÔNICO 60004/2022 - SRP - 0 Município de Afonso Cunha. MA, 
toma público aos interessados que, com base na Lei n° 10.024/1019, 10.520/02 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que realizará ás 10h00min (dez bores) do dia 02 de maio de 2022, a tdtaçoo na 
modalidade Pregão Eletrônico e° 004/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, 
pelo sistema de registro de preços, tendo por objeta Contratação de Empresa 
para eventual contratação de pessoa (s) Juridica (s) para o fomedmento de 
gUnaros a/mentidos destinados a elaboração da merenda escolar dos alunos da 
Roda de Educação Básica Municipal e ás crianças, (ovens e adultos assistidos 
pelos Programas Sociais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de 
AFONSO CUNHNMA. A presente lidtaçoo será realizada através da ptatafonna 
SELCORP — htlpsJ/ wwr.seicorp.com.br. . 0 Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis de segunda a sexta das 08h00min ás 12h00min para console grátis 
ou ser retirado mediante entrega da 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão 
de Licitação, localizada na Praça da Comunidade, n° 56 — bairro Centro, CEP: 
65.505.000, ou por consulta no sita httpsJlmwv.afonsocunha.ma.gov.br/ e vens. 
tce.ma.gov.br, , hpesJ/ www.selcorp.com.br demais Informações na CPL ou por 
e-mail cpI-afonsocunhsQs hotmail.com . Afonso Cunha/MA. 19 de abril do 2022. 
DANIELLE MUNIZ MARQUES. Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAGO DO LUMUIR.MA 

Aviso DE ucITAÇAO. 
PREGOO ELETRÔNICO SRP N 0052022/CPLIPMPL 

O MuNdpio de Peço do Lumiar- MA, atrevas da Secretarie MuNdpal de Adminntraçdo e 
Finanças, por Intarmédb do Pre oelro cortai deste Municlplo, designado s5evds da Portada 
n°43 de 01 de Janeiro de 2021, mm base na Lei n° 10.520/02, Demoro n° 10.02412019, 
Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 351412021, Lei n° 1232006, com 
ephcaoo subsidiaria as dispoalões de Lei n° 8.868193 o desato legisleçdea epliavels, 
fará realizar na die 03 de mala de 2022 &a 09:00 horas, horcrlo de atenua, Idtaçao na 
modeldeda Pregas Eiebdrrice, eob o n' 00512022, pelo slatame de REGISTRO DE PREGOS 
do tipo MENOR PREÇO, no modo de deputa AOERTO-FECHADO, pare futura e eventual 
contretaç5o de pessoa Juddice para aquegeo de equlpamenhos de pvteçao o usa Individual 
dos apontoa de transita do munlclplo de Paço do Lumiar — MA, observando so cerrdlcdeo 
e eapeàlcaçdea conelanteº nata Edital e serra doesse. PodaSa participar doere Pregão 
Eletrônico ao escassas que apresentarem toda a doarmentaçUa por eia exigida pare o 
respecdve adestramento Junto so Pedal de Compras do Murtidpio de Papa da Lumiar. 
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: t 09hüpmv do dia 03 de mato da 2022. 
LOCAL: www.campraepamdolumlar.eorrrbr 
Para todas as refer8ndaa de (empo sena observado somado de 6raattia (DFJ. 
A Integre do editai poderá ser obtida atreva de oito acima ou endereço eletrondo: www. 
psoedotumlar.ma.gov1r ou na sede da PREFEITURA MUNICPAL DE PAÇO DO LUMIAR. 
situada rui Rodais MA 201, Centra Adminbpadve, Tambad, n° 15, Vila Nazaré, CEP n° 
65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brao,i, om dias fiteis, de segunda a sexta, das 
nodoha Ae 13:00hs au através do email: Iidtacao/paadolumiarma.gov.br. infomraaoe 
pelos telefones: 188198332-00230 (98) e0131-9028. 

Paço do Lumiar, 08 de abril de 2022 
R;dulon Sousa doe Sentas. 

Pregoeiro— CPL/PMPL. 

~ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA—MA 

AVISO DE ADIAMENTO DE UCJTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 0212022-CPL 

Toma público, para conhecimento dos interessados que fica 
devidamente adiada a presente sessão publica, anteriorrnen-
te marcada para o dia 15104/2022 ás 14hO0min, a presente 
Ilcitaç0o fica transferida para dia 26/04/2022 és 14h00m1n por 
motivo de interesse da Administração Publica, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de combustíveis, para atender as necessidades de Cãmara 
Municipal de Barra do Corda - MA, Este Edital e seus anexos 
poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endere-
ço supra de 2° a 6° feira, no horário de 8:00 às 12:00 ho-
rés. ou através do e-mail: podertegbdc@gmail.com, e Sacop: 
httos:l/www6.tce.ma,gov.brlsacoo adm. Barra do corda -MA, 
12 de Abril de 2022. Thiago Felipe da Silva de Sousa — Pre-
sidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 103/2022. INEXiGIBIUDADE DE UCITAÇAO 
N' 003/1022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 371/2022. PARTES: 
Secretaria Munidpsl de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF 
sob N° 06.439.96610001-76, neste ato representada pelo sou Secretario de 
Administração e Planejamento, o Sr. RAYLSON RArION SANTOS NUNES e 
a empresa A 8 XAVIER TREINAMENTOS, CNPJIMF: N° 11.669.03210001-09. 
OBJETO: Contratação de Inscrição de servidores da Secretarie Municipal de 
Administração e Planejamento do munidpio de Vasa, do Estado do Mamnhao 
para participação no curso da licitações públicas a formação de pregoeiros, 
a ser realizado paia empresa Instituto Certame. BASE LEGAL: Lel N° 8.666, 
de 21 de Junho de 1993. VALOR: de RE 9.150,00 (nove ml, cento e cinquenta 
reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem Inldo 
na data de assinatura e encerramento em 31 de dezembro do respectivo 
exercido DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA 
AOMINISTRAÇ O E PLANEJAMENTO 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 Administração 04 122 Administração 
Garal 04 122 0007 Administração e Planejamento 54 122 0007 2011 0000 
Manutenção da Secretaria de Administneçao 3.3.90.39.00 Outros Serviços de 
Terceiros- Peasoa Jurtdica 1.500 Fontes de Recursos Origem de Fonte 
Recursos Ordinários - Recursos do Exercido Corrente SIGNATÁRIOS: 
RAYLSON RAMON SANTOS NUNES, Secretário Municipal de Administração 
e Planejamento- CONTRATANTE e a Empresa A B XAVIER TREINAMENTOS-
CONTRATADA. trana/Ma, 18 de abril de 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 na 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, djz Peter Frankopan, pesquisador 
da Universidade de Oxford e um dos 
maiores expoentes da historiografia 
contemporânea, está nas temas 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 crítica 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 cabo 
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 pane. 
Logo nas primeiras páginas, me deparei 
com esse trecho: 0 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. 0 ex-governador de São 
Paulo, ex-ministro da Saúde e das Relações 
exteriores, atualmente no Senado Federal, 
José Serra, um homem brilhante e com 
belissimos 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 Norte-
Sul 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. "$ 
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 Putin com relação ao apoio 
chinês? Para quê a China iria preterir um 
fomecedor 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 os 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 - $ Isso que iremos 
conversar com o novo presidente da 
Petrobrás, (com quem deveremos nos 
encontrar em breve): sobre a margem 
equatorial, riquíssima moeres de petróleo 
na nossa costa em alto mar. Um pré-
sal sem a camada de sal, portanto 
mais fácil de obter. Além disso, temos 
amplas possibilidades de nos tomarmos 
grandes produtores brasileiros de gás de 
folhelho, possibilidade presente na Bacia 
do Pamalba, 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 poderíamos 
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 "Tbe 
New Map: Energy, Climate and the Clash 
of Nations". (Ele é autor do livra Petróleo, 
o melhor livro para quem quiser conhecer 
a geopolitics 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 matéria-
prima 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 ltjdrogêruio. 
0 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 major 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 título 
desse artigo. 
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO: N' 00112022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS -SRP, APrefettura Municipal de São Jeãodos Palito—trA, atra-
vés de seu Pregoeiro, toma prblico para conhecimento dos int reasedos que esta rea-
dáando linhaças no modal dada Fração, na fora ELETRÔNICA, do spo Menor Praça 
por Item, pare REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa pare o 
hrtum e evonasl fomedmento de medicamentos dNeraos de demandas Judidale para 
atender as necessidades da Secretarie Municipal de Saúde, em conformidade corno 
Toro de Referenda disposto no Anexo I do editai, o qual send processado e Julgado 
em conformidade com a Lei n° 10.520102, Decreto Federal n° 10.02412019, Decretos 
Municipais, Leis complementaras n° 12312006, dlereda pele Lei n° 147/14, Decreto 
Federal n° 8.538115 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da 
Lei 008.060/93 e suas alterações e as condições do Edital a roaiizar-se as 10:00 horas 
do dia 03 de matada 2022. A sessáo publica de Julgamento será realizada eletronica-
mente no sita hnpsfAwwr.bbmnetlidtgcses.ccm.br no dia e huedrlo marcados. 0 Edital 
esta dteponaillzado, na Integra, se endereça eietrbnim: hspniAvww.bbmnedidlaceea. 
com.be, no Penal de Transpar5nda do Muna/pio no endereço: httpei/ass;osodospa-
toa.ma.gev.br/transperende/ , no sistema SACOP e também poderá ser consultado e 
obddse se sala de Cemissao Permanente de LldteçaoCPL leoellzada no Prédio de 
Pmlelare a Av. Get/l/o Varges, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Jogo dos Peba! 
MA, de 2' a 6', das 06:00 és 13:00 horas, podando ainda ser edátado atravóe de 
e-mall: cplsJpma/0gmall.com..Esdaredmento adldonal rw mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo tetelone: 5990421-esta. 550 Jogo doa Patos (MA),18 da abril de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS- MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 002/2022- SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefétture Municipal de São João dos Patos —
MA, através de seu Pregoeiro, toma público para conhecimento dos interessados 
que está raaiizando lidtação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando e Contra-
tação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gases medicinais e 
cilindros para atender es necessidades da Secretario Municipal de Saúde, em 
contennldade mm o Termo de Ordenando disposta no Anexo I do edital, o qual 
será prnraaoado e julgado em conformidade com a Lei n° 10.520102, Decreto 
Federal n° 10.02412019, Decretos Munidpals, Leis complementares n°12312006, 
alterada pela Lei n° 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidia-
demente no que couber as disposições da Lel re 8.668193 e sues alterações e 
as condições do Edital á realizar-se de 15:00 horas do dia 03 de maio de 2022. A 
senado publica de Julgamento será realizada eletronicamente no sito hltps:lhvwen 
bbennelidtacoes.cem.br no dia e horário marrados. 0 Edital está dispseibiliado, 
na Integra, no endereço eietrdnico: httpoJlreww.bbennetildtacoes.com.br, no Par-
tolde Transparência do Munldpio no endereço: hspsJ/saoJoaodospatos.ma.gov. 
br/trensparendal, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos 
na saia da Comissão Permanente de Llctaçáo-CPL, localizada no Prédio de Pra 
feitura à Av. Getúllo Vargas,135, Centro .CEP: 65.665-000, São João das Patos/ 
MA, de 2' e 6', das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado etravás 
do a-mail: cpisJpmalOgmal.com..Esdaredmento adldonal no mesmo endereço e 
e-enail citados e ainda pelo telefone: 9908421-9518. São Joan dos Patos (MA), 
18 de abril da 2022. Francieco Eduardo de Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Sã0 JOãO DO 
SOTER 

CHAMADA .PÚBLICA I)E COMPRA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR N° 01/2022 

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, 
situada na Av. da Esperança, 2025 - Centro, torna público que 
se encontra a disposição dos interessados, o Edital de Chamada 
Pública nº 01/2022, cujo objeto é aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
da família rural, para atendimento ao Programa Nacional 
da Alimentação Escolar - PNAE, conforme data, horário e 
cronograma de realização abaixo discriminada. Data para 
apresentação dos projetos de venda e documentos de 
habilitação: Data: 20/04/2022 a 20/05/2022 das 08:00 (oito) 
horas as 12:00 (doze) horas, após esse prazo não será mais 
aceito apresentação dos projetos de venda e documentos de 
habilitação. A sessão pública de julgamento dos credenciados 
será no dia 23/05/2022 as 14h00min. O Edital e seus anexos 
serão obtidos no site: 
http://transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br/acessolnformaca 
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 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 
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, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de 

Transparência do Ntun praias  1L. dc 
r

.

-ço:
https ://saoj oaodospatos.ma. g .br/transparencia/ , no sis ema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sa a da 
Comissão Permanente de Lici ção-CPL, lop hada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Varga , IJb, era o,C .3P3 5j000. 
São João dos Patos/MA, de 2-a-6 d -08re0- s 13ï00 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. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 80c1 e475651dd2aeffdbfeed1 e98758f 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 
002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.0803.001/2022.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 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 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. O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: 
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 2$ a 6~, 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. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 44beee9a14d04d789496f48e8c97ffe2 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N2
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 
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