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DIÁRIO OFICIAL DA UNL4O - Seção 3
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de LicitaçãoCPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665000, São João dos Patos/MA, de 2E 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.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - SRP
Processo Administrativo nº 02.1104.004/2022.
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 materials esportivos para atender as necessidades da
5ecretaria Municipal de Asssistência Social, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei et 10.520/02, Decreto Federal e2 10.024/2019, Decretos
Municipais, Leis complementares 0n 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto
Federal e2 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da
Lei o2 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas
do dia 17 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 LicitaçãoCPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665000, São João dos Patos/MA, de 2e a 61, 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.
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AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº
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Processo Administrativo nº 02.1104.007/2022.
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 Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na
forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Critério de Julgamento do Tipo Menor
Preço Global, objetivando a Contratação de Empresa para a prestação de serviços de
construção de 2 (dois) portais no municipio de São João dos Patos-MA, Conforme Exposto
no Projeto Básico/Planilhas - Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com as disposições da Lei nº 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 7,581/2011, Lei e0 123/06, Lei 147/14, Resolução RDC n' 471/2021, Decreto
Federal n0 8.538/15, e no que couber as disposições da Lel nº 8.666/93 e suas alterações
e demais normas especificados ao caso, e nos termos do Edital e seus anexos, à realizarse às 10:00 horas do dia 25 de maio de 2022.
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. FONTE DE RECURSO:
CONTRATO DE REPASSE N' 787764/2013/MINISTERiO DO TURISMO/CAIXA. 0 Edital está
disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br,
Transparência
do
Munlciplo
no
endereço:
no
Portal
de
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencla/ , no sistema SACO? 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 2g 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, 2 de maio de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES
Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Processo Administrativo nº 02.1104.005/2022.
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 forneciemento de Kits de enxovais I gestantes, bebé e produtos de
higienização para recém-nascidos) para distribuição gratuita em atendimento as famílias
em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, 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 n4 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 18 de maio de 2022. A
eletronicamente
no
site
realizada
publica
de
julgamento
será
sessão
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está
eletrônico:
endereço
na
íntegra,
no
disponibilizado,
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 LicitaçãoCPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665D00, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

PREGÃO ELETRÔNICO NE 12/2022 - SRP
Processo Administrativo nº 02.1104.006/2022.
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 materials de expediente e consumo diversos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 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 n4 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 18 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/transparencia/ , no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de LicitaçãoCPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665000, São João dos Patos/MA, de 2+ 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.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,
para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA,
na forma da Lei Federal n' 10.520/2002, Lei Federal nº 8666/93, Lei Complementar n'
123/2006 e 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal e6 010/2020,
Lei Municipal nº 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo as
solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos
Interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do
município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail:
cplpmspc@hetmail.com.Tipo: Menor preço por item. Data e Local da Abertura: dia 18 de
maio de 2022 às 08h30min.
São Pedro dos Crentes - MA, 2 de maio de 2022
SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de
informática para atender as necessidades das Secretarias do Município de São Pedro dos
Crentes - MA, na forma da Lei Federal n' 10.520/2002, Lei Federal nº 8666/93, Lei
Complementar n° 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal e2 10.024/2019, Decreto
Municipal nº 010/2020, Lei Municipal e0 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie,
atendendo as solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da
Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gev.br e poderá ser solicitado
pelo e-mail: cplpmspc@hotmall.com.Tipo: Menor preço por item. Data e Local da Abertura:
dia 18 de maio de 2022 às 14h30min.
São Pedro dos Crentes - MA, 2 de maio de 2022
SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos,
para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Assistência Social do
município, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal o2 8666/93, Lei
Complementar n' 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto
Municipal nº 010/2020, Lei Municipal nQ 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie,
atendendo as sollcitaçôes das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da
Transparência do municipio vww.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado
peio e-maii: cplpmspc@hotmail.com.Tlpo: Menor preço por item. Data e Local da Abertura:
dia 19 de maio de 2022 às 08h30min.
São Pedro dos Crentes - MA, 2 de maio de 2022
SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro

São João dos Patos/MA, 2 de maio de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES
Pregoeiro
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - 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 a PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE ABERTURA da 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 judiclais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
marcada para ser realizada à partir das 10:00 horas do dia 03 de maio de 2022,
ficando a nova data de realização para o dia 20 de maio de 2022, às 10:00 horas. A
site
no
eletronicamente
realizada
julgamento será
publica
de
sessão
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 Edital está
eletrônico:
endereço
integra,
no
na
disponibllizado,
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portai de Transparência do Munlciplo no
endereço: https://saojoaodospates.ma.gev.br/transparencia/ , no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de LicitaçãoCPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665000, São João dos Patos/MA, de 22 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14.01/2022
Ata de Registro de Preços n4 14.01/2022. Modalidade: Concorrência nº 1/2022.
Processo Administrativo n' 14.03/2022. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.626/0001-11. Vigência:
29/04/2022 a 29/04/2023. Objeto: registros de preços para eventual e futura
contratação de empresa especializada em obra para execução de recuperação de
estradas vicinais do municipio de Serrano Do Maranhão. Fornecedor registrado:
Othimus Empreendimentos E Serviços Eirell, inscrita no CNPJ/MF sob o número
14.741.691/0001-99. Itens:

Este documento pode ser verificado no endereço eleiránico
http://wvnv.in.,W.br/autenilddade.himl, pelo código 05302o22050á00232
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SãO LUÍS, TERçA *03 DE MAIO DE 2022 * ANO XLVI * Nº 2844
v

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 18
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 22 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), 02 de maio de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

n

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 6dd608e6d629a63a81d3a260e235724c

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA.
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº001/2022-SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

o

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA.
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 a PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE ABERTURA da 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, marcada para ser realizada à partir das
10:00 horas do dia 03 de maio de 2022, ficando a nova data de
realização para o dia 20 de maio de 2022, às 10:00 horas. 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), 02 de maio de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: cd8f402d9aa60b5d73bf738611c20fcl

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 003/202
AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 003/2022.
Processo Administrativo nº 02.1104.007/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para

~
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conhecimento dos interessados que est: a realizarf~bIi~i
na Modalidade Regime Diferenciado de 'T
a ação - RDC, na
forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Critério de
Julgamento do Tipo Menor Preço Global, objetivando a
Contratação de Empresa para a prestação de serviços de
construção de 2 (dois) portais no municipio de São João dos
Patos-MA, Conforme Exposto no Projeto Básico/Planilhas Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com as disposições da Lei nº 12.462/2011,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.581/2011, Lei nº
123/06, Lei 147/14, Resolução RDC n° 471/2021, Decreto
Federal nº 8.538/15, e no que couber as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações e demais normas especificados ao
caso, e nos termos do Edital e seus anexos, à realizar-se às
10:00 horas do dia 25 de maio de 2022. A sessão publica de
julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. FONTE DE RECURSO: CONTRATO DE REPASSE N°
787764/2013/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. O Edital está
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de
do Município no endereço:
Transparência
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 2º a 62, das 08:00 ás 13:00 horas,
odendo 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), 02 de maio de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Presidente da CPL.
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 4543e25be47186845c5bf62eee535a57

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL.
CONTRATO Nº 2302001/2021 - TOMADA DE PREÇOS N°
06/2021
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO
ADMINISTRATNO DE SERVIÇOS Nº 2302001/2021. Tomada
de Preços n° 06/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração. CONTRATADO ENTEC EMPREENDIMENTOS
EIRELI, Rua Poção de Pedras, nº 10, CEP: 65.665-000, bairro
Quintas do Calhau, na cidade de São Luís/Maranhão,
REPRESENTANTE: Lukas Léda Aramaki Fernandes, inscrito no
CPF sob nº 007.233.463-05 OBJETO DO CONTRATO:
implantação de sistema de abastecimento de água, por meio do
convênio FUNASA nº CV 0093/16 no Município de São João dos
Patos/MA,OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do
contrato passando o mesmo a ter vigência até o dia 13 de
outubro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022. BASE
LEGAL: Lei Federal a2 8.666/93 e alterações. Thuany Costa de
Sá Gomes - Secretaria Municipal de Administração São João
dos Patos/MA.
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 543b02075e992720890a1e22bb270bbd

EXTRATO DO 2" TERMO ADITIVO CONTRATUAL.
CONTRATO Nº 1208001/2021 - CARTA CONVITE Nº
03/2021
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO
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Protesto de moradores da região
da Vila Maranhão interdita BR-135
Manifestantes estavam reivindicando melhorias para o transporte
público e participação na elaboração do Plano Diretor
DIVULGACAO
LIJCIENE VIEIRA

Nessa segunda-feira (2),
um protesto de moradores
da Vila Maranhão e outros
bairros vizinhas, em São Luís,
interditou um trecho da BR135, por pedido de melhorias
no transporte público local. Os
manifestantes utilizaram pneus,
troncos e galhos de árvores,
além de cartazes durante o
bloqueio, que começou por volta
das 6h. Outro motivo para a
manifestação seria o desejo da
comunidade em participar da
elaboração do novo plano diretor
da capital maranhense, cujo
documento está na Câmara de
Vereadores, para apreciação.
Devido à interdição da rodovia,
filas de carros se formaram,
e a Policia Militar esteve
no local acompanhando o
movimento. Inclusive, policiais
militares tentaram negociar
a desobstrução da via, ao
conversarem com os lideres do
protesto, mas não houve acordo
de imediato. Mesmo assim, o
ato acabou ainda pela manhã,
depois que foi marrada para a
tarde ontem uma reunião com
secretários municipais.
0 subprefeito da zona rural,
DilmarAraújo, esteve no local
do protesto e informou que
a reunião seria realizada na
Secretaria Municipal de Trãnsito

/

Emissões de Cot caem no Brasil
desde 2014
ONGs ambientalistas e politicos 'verdes' deveriam utilizar os resultados
brasileiros como exemplo mundial. 0 Pals aduz emissões de dióxido de
carbono desde 2014, dois anos antes do Acordo de Paris, quando os 195
países das Nações Unidas concordaram em reduzir emissões para evitar
as mudanças climáticas. 0 Brasil ti o único pala do BRICS (Rússia, Índia,
China e Africa do Sul) que reduz gases que prejudicam o meio ambiente.
Redução significativa
Em 2014,o Brasil emitiu mais
de 520 milhões de toneladas de
CO2. Em 2020 já havia caído para
460 milhões, diz o JRC, da União
Europeia.
Responsável de
verdade
A China é responsável por quase
um terço de toda a poluição mundial
(31,3%) por ano. 0 país nunca
diminuiu as emissões de CO2.

Protesto bloqueou trecho da BR-135, deixando trânsito parado na região da Vila Maranhão
e Transporte (SMTI').
"Não temos melhorias de nada,
por isso fizemos e protesto",
declarou a moradora Jéssica dos
Santos. "Temos problemas de
infraestrurura, também, como
buracos nas ruas, mas este
protesto é para enfatizar a falta
de transporte público na área",
destacou a líder do protesto, e
moradora da Vila Maranhão,
Maria Máximo Pires.

Os moradores reclamaram que
desde 2012 fazem reclamações
sobre pontos específicos, em
relação à infraestrutura, e nunca
teriam sido atendidos.
NOVO PLANO
DIRETOR
Em relação ao novo plano
diretor, que está sendo discutida
na Câmara de Vereadores,
tem audiências públicas para
discussões, e os moradores da

Vila Maranhão disseram querer
participar dessas audiências e
ser avisados sobre as realizações
delas.
TRANSITO LENTO
0 trânsito ficou lento quase a
manhã inteira, mesmo depois
da liberação da via, devido a
quantidade de veículos parados,
o que com que o trânsito fluísse
de forma lenta,

MPMA pede aumento do efetivo
policial na Baixada Maranhense
Em reunião realizada na manhã
dessa segunda-feira (2), na
sede do Ministério Público
do Maranhão, em São Luís,
o procurador-geral de justiça
Eduardo Nicolau e os promotores
de justiça com funções de
controle externo da atividade
policial pediram a designação
de novos delegados, policiais
civis e militares para atender
aos municípios da Baixada
Maranhense.
O pleito foi formalizado pelo
chefe do MPMA e pelos
promotores de justiça dos
municípios de Arari, Vitória do
Mearim, Viana, Penalva, Matinha,
Olinda Nova, São João Batista e
São Vicente Féner ao secretário
de Estado da Segurança Pública,
coronel Silvio Leite.
Também estiveram presentes
o comandante-geral da Policia
Militar, coronel Emerson Bezerra;
e major Santana, da assessoria da
Secretaria de Segurança Pública
(SSP).
Do MPMA, participaram da
reunião os promotores de justiça
lsabelle Femandes Saraiva

com Mad ecoo e naus vesoareebt

"Quando alguns perdem a vergonha, envergonham o Brasil"
Serrador Eduardo Gfráo soôrv o m!nlsbo tarnedowskl anular eeodeeaçósa da Len Jato

Procurador-geral de justiça Eduardo Nicolau co secretário dc
Segurança, oomnel sdvio Leite, durante reunião no Ministério Pública
(Viana), Lays Gabriella Pedrosa
Souza (Viana), João Viana
dos Passos Neto (Matinha),
Rogemilson Ericeira Chaves
(Penalva), Natália Macedo
Luna Tàvarr (Olinda Nova
do Maranhão); além dos
promotores de justiça Pedro
Lino Silva Curvelo (São Lula) e
Reinaldo Campos Castro Júnior,
representando a Associação do
Ministério Público do Maranhão
(Ampem).
O documento também foi

assinado pelos promotores de
justiça Patrícia Femandes Gomes
Costa Ferreira (Arari) e Karina
Freitas Chaves Vitória do
Mearim).
"Debatemos a aplicabilidade
dos nossos profssíonais de
segurança pública na Baixada.
Ouvimos algumas demandas
para serem avaliadas e com
objetivo de trabalhar de maneira
integrada, conjunta e sistémica
em parceria com os órgãos
do Poder Executivo, Polícia

Militar, Polida Civil, Corpo de
Bombeiros Militar, Centro Tático
Aéreo, Perícia Geral do Estado
e Detran. Essa parceria é de
suma impertãnda para o nosso
trabalho", explicou o secretário de
Segurança Pública, Sflvfo Leite.
A promotora de justiça Natália
Macedo explicou que o 36°
Batalhão da Policia Militar,
que tem jurisdição na Baixada
Maranhense, conta com 139
policiais quando a número
adequado seriam 261 militares.
"Estamos pedindo, neste
documenta, a designação de um
número maior de policiais para
atender a região".
Ao final da reunião, Eduardo
Nicolau agradeceu o diálogo
institucional coma cúpula da
segurança pública na busca de
alternativas para melhor atendes
os cidadãos. "Entregamos um
documento ao secretário de
segurança solicitando um olhar
especial para a nossa Baixada
Maranhense. Os promotores de
justiça da região precisam dessa
retaguarda da segurança para
melhor atender nossa população".
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AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. PREGÃO ELETRONICO: N° 00112022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, Processo
Adminlstrotivo n° 02.1503.00112022. A Prefeitura Municipal de Sao João dos
Patos — MA, alravás de sou Pregoeiro, toma público para conhedmonto dos interassados e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA de Ucitaçaa na modatdade Pregas, na forma ELETRÔNICA, do Opa Mercar Preço por Item, para
REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contrefaçao de empresa para o lutam
e eventuol fornecimento de medicamentos diversos do demandas iudasis para
atoedor as necessidades da Secretaria Municipal do Saúdo, marcada para sor
realizada á partir das 10:00 horas do dia 03 de meio de 2022. Crendo e rave
data de realizaçao para o dia 20 de maio de 2022, ás 10:00 horas, A sanas
publica de julgamento será realizada eletronlcamente no sita hopsJAw,w.bbmooildtacoes.csn,br no dia e horário mamados. O Edital está dlsponlblLzado, na
Integra, no endereço eletrtnlco: hspslleeww.bbmnetlátecoesam.br, no Portal
de Transparenda do Municlpla es endereço: h5p5Jlsaojoaodospatos.ma.gov.bd
Uanspamnda/ , no s5stnma SACOP e lambam poderá ser consultado e obtidos
no sala da Comissáo Permanenle de Lldtaçno-CPL Iocalzado se Prédio de Pmfeitura à Av, Geofo Vargas, 135, Centro - CEP: 85.885-000, SOe Jogo dos Patos!
MA, de 2 a 6', das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado Obavàs
do e-mail: cplsjpma@gmeil.com..Esdareclmento adicional no mesmo endereço e
e-meul citados e ainda pela leletone: 99 98421.9518. Sao Joan dos Pelos (MA),
02 de mala de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. ROC ELETRÔNICO N' 00312021, Processo Adminlatnetho
n' 02.1104.00712022. A Prefeiture Munldpal de one JsSo dos Pelos — MA, ehsvàs de
sua Comissao Pennenenle do Ucltaçde - CPL toma púbtco pars conhoclmonlo dos
inlorassedoe que estará roellrando licitaçao ne Modalidade Regime Diferenciado da
Contratsçao — RDC, na fora ELETRÔNICA, modo de disputa: Aborto, com Cdtddo
de Julgamento de Tipo Menor Preço Global, objetivando a Conbataçeo de Emprese
para e presleçao de serviços de censlnrçao de 2 (dois) podais no municlplo de See
Conforme Exposto no Projeto edslmlPlanlhas —Anexo Ido EdiJogo dos Patos
tal, e qual será processado e Julgado em tenferidade comas disposiçdes da Lei e'
12.482/2011, regulamentada pelo Decreto Federal ne 7.58112011, Lel M 123108, Lel
147114, Resoluçao ROC n' 4712021, Decreto Federal o' 0.538115, ano que couber
es disposIOes da Lei n' 8.666/93 acusa eilereçees e demais normas espoüscados
ao raso, e nos lermos do Edital o seus acasos, á realizar-se às 10:00 horas do dia
25 de meio de 2022. A cascos publica de julgamento esta rearrzade ele5nnlcemente
en site hrtpsJAvww.bbmnaecoemes.cam.br no Sa e horário marcados. FONTE DE
RECURSO: CONTRATO DE REPASSE N' 7an84/2013Rr11NlsTER10 DO TURISMO/
CAIXA. 0 Edial cará dlspontbllzado, no Integre, no erdsneço eletrdnke: hnpsilo e-a.
bbmneticitaeoas.com.br, es Portal deTrarupeeerrde do Munolpio merdareço: htlpsJl
soojoaodmpalas.ma.00v.br/Vansparencle/ , no e/leme SACOP e também poderá ser
anardtado e obudoe na sala de Comise8n Permanente de UcitoçaoCPL, Ieca6rade
so Prédlode Prafalsrrs áAv. Getúlio Vergas, 135, Centro 'CEP: 85.885-000, Seo JoSe
dos Pates/MA, da 2' a6', das 08:00 ás 13:08 horas, podendo surda ser solicitado altavás do a-mob cpls(pme~gma0.eom..Esctaredmento edlcbnel no mesmo endereço e
o-mal citados e ainda pelo telefone: 99 90421-a51a. Sao Jono doe Pelas (MA), 02 de
maio de 2022 Fnandss Eduarda da Veiga Lopes — Presidente de CPL

Nunca diminuiu
A Índia, assim cromo a China, nunca
reduziu emissões de CO2. Na
verdade, opala dobrou a quantidade
de poluição nos últimos 15 anos.
Pais do meio ambiente
Desde a assinatura do Acordo de
Paris, o Brasil reduziu as emissões
em 2,1% e responde por apenas
1,3% das emissões de CO2
mundiais,

Só gasolina aumentou lucro da Petrobras em 147%
A política de Preço de Paridade Internacional (PPl), introduzida pelo expresidente da Petrobras Pedra Parente em 2016, com objetiva de fabricar
lucros com exploração dos consumidores, fez e faturameoto da estatal
disparar 147% em cada litro vendido. Dados da própria estatal mostram
que a empresa ficava com RS 1,14 de litro vendido em 2016 e hoje fatura
RS 2,81, graças à jogada de extrair petróleo no Brasil, pagar impostos e
salários em reais, mas atrelar o valor dos produtos ao dólar.
Nominal e
proporcional
Em relação ao preço na bomba,
a fatia da Petrobras subiu 22,6%.
Em 2016, a estatal ficava com
31% do valor da bomba. Hoje
embolsa 38%.
Fez o flane e vazou
Após implantar a cruel política
lucros na Petrobras, Parente foi
para uma empresa que vende
frangos, mas all a "paridade" ficou
longe.
Quase quebrou o Pais
A politiza de Parente, de julho
de 2016, após 204 aumentos
sucessivos, provocou a greve dos
caminhoneiros de 2017 que quase
quebrou o País.
Agressão covarde
Jean Willis, o ignorante, ofendeu
os catarinenses ao publicar post
afirmando que muitos "alemães
nazistas" se esconderam no
interior do Estado para "não pagar
pelos seus crimes". Após fugir
do Brasil, Wdlis se homiziou
na Alemanha, como lembrou a
deputada Carol DeToni (PL-SC).

Nem os jovens
No T5k Tbk, rede social que mais
faz sucesso entre os jovens, com
mais de um bilhão de downloads
no planeta, o perfil "Lulaverso", o

único oficial da campanha do cocorntpto na rede, Lula tem só 1,9
mil seguidores.
Única arma?
A inflação deve fazer a taxa de
juros subir 1% na reunião do
Copom da semana que vem e
chegara 12,75%. Segundo André
Malucelli, diretor do Paraná
Banco, a Selic ainda terá ajastes
pontuais até bater 13,25%.
Uma dá, a outra tira
Se e redução ainda maior do IPI,
de 25% para 35%, devido ao
aumento da arrecadação foi ótima
noticia, o aumento da CSLL dos
bancos é boa só no discurso, não
para o bolso dos clientes, que vão
pagar a conta.
Nem um pio
Enquanto Estados e municípios
reclamam da redução de IPI,
alegando falta de arrecadação,
nenhum deles falou mal dos
RS 7,7 bilhões, que vão receber
da Peerobras por excedentes da
cessão onerosa do pré-sal.
Demorou
O plenário da ('âmara dos
Deputados deve votar, na
terça-feira (3), um projeto de
lei que (finalmente) transforma
o assassinato de crianças e
adolescentes menores de 14 anos
em crime hediondo.

Efeito Silveira
A comissão de Viação e Ttanspottes será instalada na próxima quarta
(4), uma das últimas, e virou motivo de piada entre servidores. Se tiver o
mesmo holofote da CCJ, só participa quem tiver carteira de motorista.
Bola Com o Senado
Já está no Senado a MP do presidente, aprovada na Câmara esta semana,
que devolve aos brasileiros o direito de despachar bagagem gratuitamente
em viagem aéreas. Precisa ser votada até 1° de junho.
Pensando bem._
se é tão confiável, como proclama, a Justiça Eleitoral não precisa de
defesa diária.

PODER SEM PUDOR
Pedido de bebam
Lutem Vargas, filho de Getúlio,
aceitou convite para passar anu dias
em Fortaleza. O anfitriío, Renato
Selden, era boêmio conhecido na
cidade e amigo sincero do visítuDta
Num banquete oferecido por
Menezes Punentel ao filho do ditador, Lutem resolveu brincar com
Renato: "Façatuv pedido guie eu dou tara jeito de ele ser atendido".
Coma língua enrolada pela bebida farta, Soiden levantou-se, solene;
"Ámígo Loiters, quero mesmo pedir uma coisa, °. 'Pais não, $
só falar que eu atendo°. "Quero ser nomeado Bispo Atndillar desta
zona-,,'.

