
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 

Processo Administrativo n° 00703202203 
CREDENCIAMENTO N° 001/20202 
DATA: 12 de abril até o dia 29 de abril de 2022, das 08:00 às 13:00 horas 

AVISO DE LICITAÇÃO 
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A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando CHAMAMENTO 
PÚBLICO, em obediência aos princípios que regem a Administração Pública e demais disposições legais 
e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, para credenciamento de empresa na área da saúde, que 
tem por objeto Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos em geral 
(médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede Municipal de Saúde 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, estando aberto o prazo para credenciamento a partir do dia 12 até o dia 
29 de abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. O Edital 
está disponibilizado, na íntegra 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 do Patos/MA, de 2a 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, 11 de abril de 2022. 

_f 

i 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes 

Pregoeiro do Município 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do Chamamento 

Público n° 001/2022, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos em 

geral (médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede Municipal de 

Saúde, foi afixado no mural de aviso da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, que está 

funcionando na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no local 

de costume destinado à publicação dos atos municipais. 

São João dos Patos - MA, 12 de abril de 2022. 

` Gilvana N'oleto Aráújo Correa 
Secretária da CPL 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Manutenção de Atividades da Educação 40% - E. Fundamental 12.361.0006.2047-
3.3.90.30 Material de consumo. VIGÊNCIA: até 31/12/2022 , motor da d.ra da .ss5atun do moro,. 
BASE LEGAL: Lei Federal Na: 8.666/1993 e suas alterações posteriores pertinentes aos 
preceitos do direito público. FORO: Comarca de Santa Rita, ASSINATURAS: AMAURY SILVA 
SANTOS ARAÚJO (contratante) ELENILSON DA SILVA LIMA (contratado). Santa Rita, 03 de 
março de 2022. AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO - Secretária Municipal de Administração 
e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022-CPL. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA, Inscrita no CNPJ. sob o Nº: 

C.N.P. J. Nº: 63.441.836/0001-41, por meio do Secretário Municipal de Administração e 
Finanças, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93 e Art. 60 do Decreto 10.024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida 
pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2022 - Processo 
Administrativo nº 07/2022-CPU resolve: I - HOMOLOGAR Contratação de empresa 
especializada para aquisição de massa asfáltica e insumo betuminoso para conservação, 
manutenção e ampliação da pavimentação de vias do Municfplo de Santa Rita - MA, em 
favor da empresa: ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA, Inscrita no CNPJ 37.145.597/0001-
7220, representante legal o Sr. Eder Buzo Alcine portador do CPF nº 031.734.629-63. 
Vencedor do LOTE II FORNECIMENTO DE EMULSIO ASFÁLTICA (TIPO: RR 1C) E MASSA 
ASFÁLTICA (TIPO: AAUO. FAIXA:A), com o VALOR: R$ 1.210.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS 
E DEZ MIL REAIS). 

Santa Rita, 7 de abril de 2022 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022-CPL. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA, Inscrita no CNPJ. sob o Nº: 

C.N.P. J. NQ: 63.441.836/0001-41, por meia do Secretário Municipal de Administração e 
Finanças, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93 e Art. 60 do Decreto 10.024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida 
pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico n4 05/2022 - Processo 
Administrativo nº 06/2022-CPU resolve: I - HOMOLOGAR Contratação de empresa 
especializada para locação de licença de uso de software com sistemas integrados de 
contabilidade pública; publicação/hospedagem de dados e arrecadação; e Portal da 
Transparência; e capacitação de servidores para uso das ferramentas de interesse do 
municfplo de Santa Rita MA, em favor da empresa: ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ 17.422.433/0001-38, representante legal o Sr. Antonio de Assis Barroso, 
portador do CPF nº 182.670.503-10, com o Valor: R$ 26.510,00 (VINTE E SEIS MIL, 
QUINHENTOS E DEZ REAIS). 

Santa Rita, 5 de abril de 202 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022-CPL. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA -
MA, Inscrita no CNPJ, sob o Nº: C.N.P. I. Nº: 63.441,836/0001-41, por melo do Secretário 

Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e Art. 65 do Decreto 10.024/2019, e 
CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico n4 06/2022 - Processo Administrativo n0 07/2022-CPI; resolve: I - HOMOLOGAR 
Contratação de empresa especializada para aquisição de massa asfáltica e insumo 
betuminoso para conservação, manutenção e ampliação da pavimentação de vias do 
Munlcfplo de Santa Rita - MA, em favor da empresa: CONSTRUTORA FACMAR EIRELI, 
Inscrita no CNPJ 28.738.624/0001-20, representante legai o Sr. Fabiano Cesar Martins 
Braga Gaivão, portador do CPF nº 825.905.163.04. Vencedor do LOTE I FORNECIMENTO DE 
EMUISÃO ASFÁLTICA (TIPO: RR 1C) E MASSA ASFÁLTICA (TIPO: CBUO, FAIXA: A), com o 
VALOR: R$ 1.025.000,00 (UM MILHÃO, VINTE E CINCO MIL REAIS). 

Santa Rita, S de abril de 2022 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021-CPL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011-2021-CPL -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021-CPL - DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO PRIMEIRO 

TERMO ADITIVO DO CONTRATO NQ 66/2021. A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita 
torna público que: CONSIDERANDO que a autoridade competente no bojo do pregão 
eletrônico determinou a Revogação do PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
66/2021, referente ao Pregão Eletrônico 020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011-
2021, formalizada nos autos do Processo Administrativo Nº: 037/2021-CPU cujo o objeto é 
a prorrogação do prazo de Vigência do Contrato Nº 66/2021, de contratação de empresa 
especializada no fornecimento de produtos de consumo humano para atender as 
necessidades da secretaria de educação, juventude, esporte, lazer, cultura e turismo do 
municiplo de Santa Rita - MA. CHAMO 0 FEITO A ORDEM para cumprir a decisão da 
Autoridade competente realizada em 08/04/2022 e REVOGO OS ATOS DO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº66/2021, do Pregão Eletrônico 020/2021-CPL, tendo em 
vista que a Administração Pública possui a faculdade de rever os seus atos, de forma a 
posslbilitar a adequação destes à realidade fática em que atua, previsão do principio da 
autotutela, que estabelece poder a administração pública o poder de controlar os próprios 
atos, anulando-os ou revogando-os quando Inconvenientes ou inoportunos. Quaisquer 
Informações poderão ser obtidas junto a CPL no endereço e-mail: 
Ilcitacao.santarita@gmaii.com, Santa Rita - MA, 08 de abril de 2022. KARINA BORGES 
CUTRIM - Pregoeira 

-. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 
~ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
CHAMAMENTO PÚBLICO, em obediôncla aos princípios que regem a Administração Pública 
e demais disposições legais e, subsidiarlamente a Lei Federal 8.666/93, para 
credenciamento de empresa na área da saúde, que tem por objeto Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos em geral (médicos, enfermeiros, 
fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede Municipal de Saúde conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, estando aberto o prazo para credenciamento a partir do dia 
12 até o dia 29 de abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da Comissão 
Permanente de Ucitação - CPU situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665.000, 
São João dos Patos/MA. 0 Edital está disponiblllzado, na integra no Portal de 
Transparência do Municipio no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtidos na saia da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 

Este documento pode ser eertnado no endereço eletrdnlw 
https//vnvw.ln.,en.br/autentlddade.htnL pelo código 05302022041200208 

Patos/MA, de 2a a 6!, das 08:00 ás 13:0t 
e-mail: cplsjpma@gmaii.com..Esclarecime 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

'tD— 
São João dos Patos/MA, 11 de abril de 2022. 

(AIPO COELHO DE SOUSA CORREA 
Secretário Municipal de Saúde 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA NQ 1/2022. 

horas, podendobàiadwser.xollcitado atravé do 
.--. - all 
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A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que está 
realizando Chamada Pública, com Prioridade para Seleção, objetivando a aquisição de 
gêneros alimenticios diversos da Agricultura Familiar para a composição de merenda 
escolar, em conformidade com as resoluções CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do 
Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 06 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 - CPU situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro 
- CEP: 65.665-000, São loto 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 Municipio e da DM5 informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 
e arejado, que será estabelecido distanciamento minimo de 02 metros de cada participante 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que rada 
participante porte seu frasco de álcool e Itens de proteção necessário. 0 Edital está 
disponibilizado, na integra 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 Llcitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 2s a 51, 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, 11 de abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

AVISOS DE UCiTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Comissão 
Permanente de Ucitação - 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 para a prestação de serviços técnicos especializados 
de assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de procedimentos licitatórios 
junto a CPL/Pregoelro/Equipe de Apoio até o envio ao SACOP, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, o qual será processado e julgado 
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 28 de abril 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 Municfplo 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 Itens de proteção necessário. 0 Edital 
está disponibilizado, na integra 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 Llcitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665.000, São João dos 
Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsjpma@gmall.com..Esciarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Comissão 
Permanente de Ucitação - 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 para a prestação de serviços de análises fTsico-
quimico e bacteriológico de água e controle de qualidade para atender as necessidades do 
Municfplo, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 
horas do dia 28 de abril 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 Municfplo e da 
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento minimo 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 disponibiilzado, na integra 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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsjpma@gmall.com..Esciareclmento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 11 de abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

AVISOS DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - CEUCC/PMSJR. PROC. Nº 1295/2021/SEMUS 

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através do sua 
Pregoeira, torna público aos interessados que a Sessão que estava prevista para ser 
realizada às l0h:DOmin (horário de Brasilia) do dia 20 de abril de 2022, cujo objeto é a 
Aqulslçto de estesiômetro de bauru e monofllamento, para diagnóstico de hansenfase, 
visando atender a demanda do programa municipal de controle de hansenlase, do 
Municfplo de São José de Ribamar, será adiada para o dia 28 de abril de 2022, às 10:00. 
A sessão pública acontecerá pelo site: www.Ilcitacaosaojosederlbamar.com,br. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos Interessados no endereço supra, de 21 a 6e feira, no 
horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site 
www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
0 Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 44 da Lei 
8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de 
esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: 

Documento assinado dglt.lrnente moforma MP na 2.200-2 de 24/08/2001, CF 
que tnstitul e Infraeshutura de chave. Púbtcas 8raslklra - K.PSragf. • I 
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Atos, Fatos & Baratos 
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Duramente criticado, 
Weverton explica motivo 
de ter retirado assinatura 
da CPI do MEC 
O senador Weverton Rocha, pré-candidato ao governo do 
estado, sofreu duras criticas por ter retirado a sua assinatura 
a favor da chamada 'CPI do MEC'. Adversários do pedetlsta 
denunciaram que a atitude do parlamentar maranhense expõe 
uma suposta relação sua com o governo do presidente Jair 
Bolsonaro, "principal interessado em jogar para debaixo do 
tapete as denúncias de corrupção que pairam sobre o Ministério 
da Educação". 
Em nível nacional, o renomado jornalista Reinaldo Azevedo 
bateu forte: "Três senadores retiraram assinatura da CPI do 
FNDE. Dois deles são Oriovisto Guimaraes (PR) e Styvenson 
Valentim (RN), do Podemos. O 'morista' Alvaro Dias, chefão 
ela sigla, é contra. Família de Oriovlsro tem negócios como 
MEC. Mas retirou 'por convicção'. Claro! Ambos usaram o 
mesmo argumento frouxo: em ano eleitoral, haveria politização 
da CPI. Pode usar o FNDE em eleição. Não pode é investigar 
safadeza. LIXOI O terceiro, que fugiu após pressão, é Weverton 
(PDT MA). Disse apenas que fez o certo. O certo, no caso, seria 
não apurar. Há coisas na esquerda que só o PDT faz por você", 
postou Reinaldo Azevedo. 
Em nível local, o secretário de Comunicação do governo 
Carlos Brandão, Ricardo Cappelli, também criticou Weverton 
duramente: "O parlamentar 'BolsoLula' se comporta assim. 
Em Brasília, lidera o orçamento secreto e ajuda Bolsonaro, 

vrando-o de se explicar sobre os escândalos no MEC. No seu 
\ ;.tado, afirma que é Lula. E acha que engana todo mundo", 

untou Cappelll, após vir à tona a informação de que o senador 
retirou sua assinatura da CPI numa manobra articulada pelo 
senador Randolfe Rodrigues. 
Para evitar a CPI, que poderia revelar tráfego de influência e 
corrupção no ministério da Educação, Bolsonaro teria escalado 
o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, com o 
presidente da Câmara, Arthur Llra, comandaria o chamado 
orçamento secreto. Lira no Maranhão, em março, e defendeu a 
pré-candidatura de Weverton Rocha ao governo. 
WEVERTON ESCLARECE — Procurado pelo blog O 
INFORMANTE (Grupo JP), nessa segunda, 11, o senador 
Weverton Rocha disse que retirou a assinatura, "imediatamente 
após assinai", porque percebeu que a CPI caminharia numa 
linha tênue: "Cheguei a assinar o documento da CPI, mas 
imediatamente após assinar, ao examinar melhor a questão, 
entendi que a CPI caminharia numa linha tênue entre a 
necessária apuração de corrupção no governo e a exposição 
de parte da comunidade evangélica que busca recursos para 
seus trabalhos. Então comuniquei ao senador Randolfe que não 
subscreveria, razão pela qual minha assinatura nem chegou a 
subir no sistema", explicou. 

PREFEITURA MUHIOPAL DE São JOAO DOS PATOS —MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA N' 00112022. A PreViture Mrmiopat de São 
Jcão dos Patos-MA, através da sua Comlesã0 Permanente de LI teças- CPL toma público 
peru conhecimento doe interessedos que esto realizando Chamada Púbica, com Priofdede 
pena Seleção, objetivando a aquisição de gêneros alimenlioos diversos da Apnaaure 
Familiar para a cdmpoelção de merenda escolar, em cenlormidede com as resoluçaee 
CDmeDE º382009 e 0252012 para atender as necessidades da Seaetarle Municipal 
de Edueaçó0, o qual será processado eu/gado em coetorrnldade com e Lei Federal n.' 
8.688/83 e aOeneçdee posteriores, e ec cendçõee do Edital ã realizar-ee ãe 10.00 horas do 
dia 00 de maio de 2022. A sessao pública de Julgamento senti reeluede nas dependa/orlas 
de Secretaria Muniopel de edminisoeçao, na sala de Comissão Permanente de lidtação—
CPL, situada a Av. GetAlio Vargas, 135, Centro -CEP: (.685.000, Sao João dos PHlosl1AA, 
o da, hora e local ntadoe, em que aromo recebidos oa envelopes da habioleção e proposta 
i preços. Em atendimento as recomendações do Murvdpio e de OMS intoe ramos que e 

cessão ocerera em local aberto e arejado, que eere eerebekddo dslanclemanto minimo 
de 02 moços de cada participante durante a coesão o que sena ebrigatAnia a utilização de 
mexeras, luvas e que code perucipente porte seu tranco de 6lcool e Irene de proteção 
neceseãdo. O Edital está dispoeibdizado, na Integra no Portel de Transparénde do Munkipo 
no endereço: hhpa:Irseoioeodospatos.me.eao.brltrenspareoolal , no sistema SACOP e 
também podará ser consultado e ob/doe na sala de Corniueao Pemtanonto do Liáteçao-
CPL localizada no Prédio da Probo/une 6Av. Gelúba Vergas, 135, Centro- CEP: 8s.885Aoo, 
São João dos Patos/MA, de 2' e 6', das 0800 6s 13.00 horas, podendo alada ser Solicitado 
através do e-mia: cplsjpmaOgmaiLcom..Esdarecimentd adcional no mesmo endereço e 
e-mail citados e aonde pelo teielone: 99 9&x21.9518. são Joao dos Patas (MA), lide ebr9 
de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Presidente da CPL, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00112022. A Prefeitura 
Municipal de São João dos Patos- MA, através da Secrelafa Municipal de Saú-
de, toma público para conhecimento dos inleressados que está realizando CHA-
MAMENTO PÚBLICO, em obediência aos ptlnclpios que regem a Administração 
Pública e demais disposições legais e, subsldiartamente a Let Federal 8.666!93, 
para credenciamento de empresa na área da saúde, que tem por objeto Cre-
deeciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos em geral 
(médicos, enfemteiros, fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação ea Rede 
Municipal de Saúde conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no Edital, para Blender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, 
estando aberto aberto apraza para credenciamento a pedir do dia 12 até o dia 
29 de abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da Comissão 
Pem/anentedoLicitação— CPL, siluadaa Av. Gelúlio Vargas, 135, Centro- CEP: 
65.665-000, São João dos PaloslMA O Edital está dlsponibiizado, eu Integra 
no Pedal de Transparõncia do Munidpio no endereço: hllpsl/saojoaodospatos. 
ma.gov.brltransparencia/, ne sistema SACOP e também poderá sercensutlado e 
obtidos nasalada Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio 
da Prefeitura á Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
PatosiMA, de 2' a 6', das 00:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
atravós do e-mal): cpisjpmaiggmat.com..Esdarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo tetetone: 0990421-9510. São João dos 
Pelos (MA), 11 de abril de 2022. Kairo Coelho de Sousa Cornea —Secretário Mu-
nicipal de Saúde 

/ ALUGA-SE PARA EVENTOS 
TEMPORADAS E FINAIS DE SEMANA. RESERVEAGORA: 

Piscina, campo de futebol, churrasquelra e toda estrutura que você merece. 

99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310 / 

Auxílio Brasil: benefíc 
começam a ser pagos quinta-feira 
Os benefícios do Auxilio 
Brasil referentes ao mês abril 
começam a ser pagos a partir 
da próxima quinta-feira (14). 
O pagamento de RS 400 é 
feito de acordo com o final do 
Número de inscrição Social 
(NIS), ou seja, quem tem NIS 
final 1, recebe 14 de abril; 
quem tem NIS final 0 recebe 
no dia 29. 
O programa é voltado 
para pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
socioeconômica, com renda 

familiar mensal per capita de 
até R$ 105, consideradas de 
extrema pobreza. Também 
podem receber o benefício, 
as famílias em situação de 
pobreza, com renda familiar 
mensal per capita entre R$ 
105,01 e R$ 200, desde que 
tenham, entre seus membros, 
gestantes ou pessoas com 
menos de 21 anos. 
De acordo com o economista 
César Bergs, o recurso 
é fundamental para as 
famílias de baixa renda e 

aumenta o consumo dessas 
famílias. "O Auxilio Brasil é 
fundamental em um pais com 
essas desigualdades como 
o Brasil, Então, a economia 
é afetada positivamente 
por esses valores pagos, 
embora em valores pequenos, 
mas importantes para 
essas famílias e para a 
sobrevivência delas." 
Atualmente, pouco mais de 18 
milhões de famílias brasileiras 
são atendidas pelo programa. 
(CON InrFoeeoçÕes Do BRASIL til) 

CAE pode votar proposta que 
exige CPF para apostas em loterias 
GIL MARANHÃO 

O Projeto de Lei 3.9722019 
que exige a identificação do 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) de quem aposta em 
loterias da Caixa Econômica 
Federal, de autoria do senador 
Roberto Rocha (PTB-MA), 
é um dos seis !tens da pauta 
da reunião da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado desta terça-feira 
(12). 
De acordo com o senador 
maranhense, a medida 

pode evitar que as loterias 
sejam usadas como meio 
para a lavagem de dinheiro. 
Precisamos restringir essa 

possibilidade", disse Rocha à 
Agência Senado. 
Pela proposta, a identificação 
do apostador passaria a ser 
obrigatória, assim como a de 
quem for receber o prêmio. 
Caso os CPFs sejam diferentes, 
o texto prevê que ambos 
deverão ser identificados e o 
sacador precisará apresentar 
uma justificativa para substituir 
o apostador original — nesses 

casos, tanto as identificações 
quanto a justificação deverão 
ser enviadas ao Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coal). 
A aprovação do texto é 
defendida pelo relator da 
matéria, senador Rogério 
Carvalho (PISE). Mas ele 
pretende apresentar algumas 
modificações. Se for aprovado 
na CAE e não houver recurso 
para votação no Plenário do 
Senado, o texto segue direto 
para a Câmara dos Deputados. 

SAÚDE MENTAL 

SUS realizou quase 60 
milhões de atendimentos 
psicossociais nos CAPS de 
todo o Brasil entre 2019 e 2021 
O Sistema Único de Saúde 
(SUS) realizou, entre 2019 
e 2021, quase 60 milhões 
de atendimentos em saúde 
mental nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) no Brasil. 
E para ampliar o suporte dado 
à população, o Ministério da 
Saúde e o Hospital Albert 
Einstein vão capacitar os 
profissionais da Atenção 
Primária, porta de entrada do 
cidadão ao SUS. 
O treinamento visa à 
identificação precoce dos 
transtornos mentais e sintomas 
relacionados, como ansiedade, 
depressão, surtos psicóticos, 
ideação suicida, crises de 
agitação e agressividade. 

A capacitação será realizada 
em parceria com o Hospital 
Albert Einstein, por meio 
do instrumento chamado 
"Mental Health Gap Action 
Programme (mhGAP)" criado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Trata-se de 
um protocolo que aborda o 
manejo integrado de condições 
prioritárias e mais comuns em 
saúde mental, com protocolos 
que auxiliam as equipes de 
saúde nas decisões clínicas, 
Atualmente, o Brasil conta 
com 2.795 Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps) em todos 
os estados e o Distrito Federal, 
(COH INFORHAGÕEs DO MINISTERIo OA 
sA(7Dt) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 001/2022. OBJETO: Contratação de 
empresa de engenharia para construção de galerias tubulares 
(microdrenagem) nas vias publicas do município de Timon 
— MA, em especial na região do Parque Piaul - II, conforme 
especificação e detaíhamentos no edital e anexos. TIPO: Menor 
preço. DATA DA SESSÃO: 27/04/2022 às 09h00min, LOCAL: 
Sala de reunião da Coordenação Geral de Controle das Licitações 

de limos/MA, situada na Praça São José, SM, Centro, Trmon/ 
MA. INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle das 
Licitações, sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, 
localizada na Praça São José, s/n, Centro, Timon/MA. E-mail 
para informações e solicitação de edital licitacao@timon.ma.gov. 
br. Presidente da CPL: Liliane de França Lima, 

Timon, Maranhão 11/04/2022. 
Semlramis Antão de Alencar 

Coordenadora Geral de Licitações do Município de limos/MA. 

Anderson Martins 
toma posse como 
vereador na 
Câmara de São Luis 
O suplente de vereador 
Andemos Martins (Avante) 
toma posse, hoje (12), 
na Câmara Municipal de 
São Luís, como vereador, 
no lugar de Beto Castro, 
que solidtou uma licença 
de 121 dias para tratar de 
assuntos particulares. A 
posse está marcada para às 
8h30, na sede do legislativo 
municipal, na Rua da 
Estreia, no Centro. 
Durante quatro meses 
em que estará sentado 
na cadeira de vereador, 
Anderson pretende dar mais 
visibilidade ao seu trabalho 
em defesa das crianças e da 
juventude da cidade, fazendo 
Indicações e projetos que 
serão encaminhados ao 
plenário e ao prefeito. 
Pretende também abrir um 
diálogo com o Governo do 
Estado e outras esferas do 
poder público. 
"Vamos voltar para a 
câmara para continuar 
aquele projeto que 
começamos em 2015, da 
nossa frente parlamentar 
de apoio à criança e 
ao adolescente. Temos 
também outras propostas, 
entre elas, dar retaguarda 
aos órgãos de defesa 
social, as associações, 
creches, instituições de 
acolhimento, para que elas 
tenham capacidade técnica 
e uma estrutura capaz de 
captar recursos para que 
possam andar de forma 
Independente", destacou. 
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aenbém, aqueles que 
e fazer com a vida". 

o Evaristo Arns) 

O nosso abraço desta terça-
feira vai para a historiadora 
e advogada, Raíssa Rabelo 
Lindoso, que comemora mais 
uma primavera, e vai celebrar 
a data ao lado da família, A 
aniversariante, os votos de 
muito sucesso e felicidades. 
Parabéns! 

TuitaÇos' 

' Petróleo Março: $139,00. 
Petróleo hoje: $99,00. Dólar 
Março: $5.10. Dólar hoje: 
$4.69. Preço do eombustivel? 
O mesmo. @rafaelbboa 

' Defesa compra viagra e 
remédio contra calvície e fica 
tudo por isso mesmo. Que País 
anestesiado se tomou o Brasil. 
@HugoAgogo 

'Não há vaso comunicante 
entre a realidade da Guerra 
da Ucrânia e a "análise" de 
uns mequetrefes brasileiros. 
Para esses mequetrefes, os 
Estados Unidos, o Reino 
Unido e a União Europeia 
apoiam ucranianos nazistas 
contra russos ameaçados pela 
Otan, Gente doente ou paga. @ 
mariosabinof 

e Claro q a galera foice e 
maneta ti promovendo ataque 
em massa a quem divulga 
notícias sobre a Ucrânia que 
não mostrem a mãe Rússia 
como amorosa e a Ucrãnla 
como nazista, É claro. 
Repetindo mais uma vez: pra 
mim é um privilégio estar do 
lado oposto dessa escória @ 
Ostralha 

O professor perguntou para a 
aluna: 
— Rosana, me diga, qual é 
o elemento tem a fórmula 
química H2SO4? 
A garota colocou um dedinho 
na boca, pensou, pensou e 
disse: 
—Ai professor... tá na ponta 
da língua! 
E o professor impaciente falou: 
— Então cospe logo, porque é 
ácido sulfúrico! 

Sobe 
Oito habitações de interesse 
social, localizadas no casarão 
ne 445, na Rua do Giz, no 
Centro Histórico, foram 
entregues pela Prefeitura de 
São Luís, em solenidade na 
manhã desta sexta-feira, 8. 

Desce 
Um bebê de oito meses morreu 
após uma briga entre os 
pais, na cidade de Centro do 
Guilherme, distante 289 km 
de São Luís. A vitima sofreu 
uma lesão na coluna cervical 
e não resistiu à gravidade do 
ferimento, 
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AVISO DE .LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N2
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 
para a prestação de serviços de análises físico-químico e 
bacteriológico de água e controle de qualidade para atender as 
necessidades do Município, o qual será processado e julgado 
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 
realizar-se às 14:00 horas do dia 28 de abril 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, 

ora 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 itens de proteção necessário. O Edital está 
disponibilizado, na íntegra 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 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), 11 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

() Código identificador: 910f6e54c7c87c4e4f165c63c1b51be0 

AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando Chamada 
Pública, com Prioridade para Seleção, objetivando a aquisição 
de gêneros alimentícios diversos da Agricultura Familiar para a 
composição de merenda escolar, em conformidade com as 
resoluções CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à 
realizar-se às 10:00 horas do dia 06 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 mínimo de 02 metros de cada 
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participante durante a sessão que será obriga£ói a -a 
utilização de mascaras, luvas e qu cada participante porte seu 
frasco de álcool e itens de proteç o_necessário. Edital est" 
disponibilizado, na íntegra no }1ortalfTrúi arênGia..d 
Município no -- a e~eç ) 
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 2U 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), 11 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando 
CHAMAMENTO PÚBLICO, em obediência aos princípios que 
regem a Administração Pública e demais disposições legais e, 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, para credenciamento 
de empresa na área da saúde, que tem por objeto 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de 
serviços médicos em geral (médicos, enfermeiros, 
fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede 
Municipal de Saúde conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital, para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde, estando aberto aberto o 
prazo para credenciamento a partir do dia 12 até o dia 29 de 
abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av. Getúlio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. 
O Edital está disponibilizado, na íntegra 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), 11 de abril de 2022. 
Kairo Coelho de Sousa Correa -Secretário Municipal de Saúde 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
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AVISO DE ERRATA 

Errata do Contrato n2 110107/2021, publicado nº Diário 
Oficial dos Municípios no dia 08 de abril de 2022, pág. 59. Pelo 
presente instrumento, o município de São João Patas/MA, 
através da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ 
no nº 31.342.177/0001-08, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada pela Sra. Marianna 
Lyra da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de 
Educação, celebra-se o presente instrumento para que se faça 
constar: 

Onde se lê: 
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