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SÃO ioAO 
DOS PATOS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

Processo Administrativo n° 02.2903.002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, localizada a 
Av. Getulio Vargas n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, torna 
público, para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRONICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a Contratação de empresa 
para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais e subsidiariamente à Lei Federal 
n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as condições do EDITAL à realizar-se 
às 15:00 horas do dia 10 de maio de 2022. 

A sessão pública 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, site da Prefeitura Municipal de 
São João dos Patos em sua Home no link: http://www.saojoãodospatos.ma.gov.br , no no Portal de 
Transparência do Município no endereço: http://www.saojoãodos

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 2a a 6, das 08:00 ás 
12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplsjpma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98421-9518. 

patos. ma.qov.br/portal/index.php/transparencia, 

São João dos Patos - MA, 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, localizada a 
Av. Getulio Vargas nº 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, torna 

público, para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRONICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a Contratação de empresa 

para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais e subsidiariamente à Lei Federal 

nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as condições do EDITAL à realizar-se 
às 15:00 horas do dia 10 de maio de 2022. 

A sessão pública 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, site da Prefeitura Municipal de 

São João dos Patos em sua Home no link: http://www.saojododospatos.ma.gov.br , no no Portal de 
Transparência do Município no endereço: http://www .sagjododos 
patos.ma.gov.br/portal/index.php/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 6a, das 08:00 ás 
12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplsjpma(gmail.com. Esclarecimento 

adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98421-9518. 

São João dos Patos - MA, 26 de abril de 2022. 

caro E Granato ho qi TO 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 

Pregoeiro 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N°06.089.668/0001-33 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

Pregão Eletrônico n° 004/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 

e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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, 27 de Abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 

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

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 URCA 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

Pregão Eletrônico nº 004/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro 

e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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, 27 de Abril de 2022. 
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 78, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 

ORGÃO REALIZADOR: A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do 
Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela 
portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove 
horas) horário local do dia 10 de maio de 2022, através da plataforma 
www.licitapioxii.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela 
Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para 
eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de malharia para 
atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Pio XII/MA, conforme 
Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos 
Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, 
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, 
assim como o Termo de Referencia e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente 
nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou 
poderão ser solicitados através do e-mail pioxiicpl@gmail.com ou ainda, na sede da 
Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino 
Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2i a 6+ feira, no horário das 08h00min às 12h00min. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com. 

Pio XII/MA, 22 de abril de 2022. 
TELSON DA CRUZ OLIVEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor 
Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 
004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove 
horas) do dia 17 de maio de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, que será julgada pela 
Comissão Permanente de Licitação )CPL) que tem por presidente o Sr.º Neemias de 
Oliveira Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 304/2022 de 07 de janeiro de 
2022, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de reforma das fachadas dos prédios públicos no Município de Pio XII/MA, 
conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal nº 
9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações pertinentes. 0 
Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 21 a 
61 feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda 
para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, 
respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao 
distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda 
disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que 
acompanharem a devida sessão. 

Pio XII/MA, 22 de abril de 2022. 
TELSON DA CRUZ OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA, torna público 
que realizará no dia 11/05/2022, às 10h00 (horário de Brasília), licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é Formação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, 
laboratoriais e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Santa Luzia do Paruá/MA, conforme as quantidades, especificações e 
condições descritas no Anexo I - Termo de Referência. As Propostas de Preços e a 
documentação de Habilitação serão recebidas no endereço eletrônico 
https://www.licitanet.com.br, até as 09h59 (horário de Brasília) do dia 11/05/2022. 0 
Edital da presente licitação poderá ser obtido nos endereços eletrônicos: Portal 
LICITANET: https://www.licitanet.com.br; Portal de Transparência do Município: 
http://www.transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.br; no Mural de Contratações 
Públicas - SACOP/TCE/MA: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, ou na 
sede da Prefeitura Municipal na Av. Professor João Morais de Sousa, 355 - Centro 
neste município, onde poderá ser consultado. INFORMAÇÕES: pelos telefones (98$ 
3374-2097, das 08h00 às 14h00 (horário de local) ou pelo e-mail: 
cplprefeituraslp@gmail.com. 

Santa Luzia do Paruá-MA, 25 de abril de 2022. 
jOÃO PINHEIRO DE MELO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 

O Município de São Benedito do Rio Preto-MA, por intermédio do Pregoeiro 
designado, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 02/2022, no dia 10/05/2022, às 9h30min, horário de Brasília, objetivando o 
"registro de preços para aquisição de material de expediente e de limpeza para atender as 
necessidades do município de São Benedito do Rio Preto/MA", conforme quantidades e 
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital poderá ser 
consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis, de 2i a 6; feira, nos 
horários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site: 
"https://portal.saobeneditodoriopreto.ma.gov.brf' ou pelo Sistema de Acompanhamento 
Eletrônico de Contratações Públicas - SACOP ou pelo https://www.comprassbrp.com.br/. 
Informações pelo e-mail: cplpmsbrp@gmail.com 

São Benedito do Rio Preto - MA, 20 de abril de 2022. 
FRANCISCO ANDRÉ SILVA CARNEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2022. INTERESSADO: Município de São Domingos 
do Azeitão - MA. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de 
Unidade Básica de Saúde no Bairro Grutinha, no Município de São Domingos do 
Azeitão - MA. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/05/2022 às 15h0Omin 
(quinze horas). FONTE DE RECURSOS: PROPOSTA N' 13951.4410001/21-003 - SISMOB. 
VALOR ESTIMADO: R$ 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais). MAIORES 
INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: na Comissão 
Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, por meio digital, também nesta COMISSAO, bem como no site da Prefeitura 

Este documento Pode ser verdeado ex endereço eletrvnko 
htrp://v s v.,n.gov.br/autenbxdade.Mml, eels código xsso202zoazrxozsx 

Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https:// 
no site do Tribunal de Contas do Estado: https://si 
poderão ser solicitadas através 
cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com, 

aodomingosdoazeitao. ma.gov.b 
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São Domingos do Azeitão-MA, 20 de abril de 2022. 
HUGO RIBEIRO CARDOSO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 02.2903.001/2022. 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 gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda escolar para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 10 de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
marcados. 0 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. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 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 materiais escolares 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 10 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. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. 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 a prestação dos serviços de licença e cessão de direito 
de uso de link de acesso à internet banda larga para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, 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 11 de maio de 2022. A 
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 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 
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 6º, 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 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 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 futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza e utensílios 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 nº 147/14, Decreto Federal e2 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 11 de maio de 2022. A 
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicltacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está 
disponibllizado, 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 
Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -
CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2i 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, 26 de abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

0wumeeto assinado digitalmente conforme MP ne 2.2042 de 24/08/2001, IICP 
que iestfty a lef,aestrutura de Chaves Públkas Brasgelra . ItD•Brasll. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 

ORGÃO REALIZADOR: A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do 
Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela 
portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove 
horas) horário local do dia 10 de maio de 2022, através da plataforma 
wwwlicitapioxii.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela 
Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para 
eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de malharia para 
atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Pio XII/MA, conforme 
Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos 
Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, 
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, 
assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente 
nas seguintes páginas da Internet: www ploxiima.gov.br e www licitapioxii.com.br, ou 
poderão ser solicitados através do e-mail pioxilcolOgmail.com ou ainda, na sede da 
Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino 
Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2! a 6º feira, no horário das 08h00min às 12h00min. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicplE gmail.com. 

    

Pio XII/MA, 22 de abril de 2022. 
TELSON DA CRUZ OLIVEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor 
Teison da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 
004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove 
horas) do dia 17 de maio de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, que será julgada pela 
Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem por presidente o Sr? Neemias de 
Oliveira Ripardo Gareth, instituídos pela Portaria nº 304/2022 de 07 de janeiro de 
2022, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de reforma das fachadas dos prédios públicos no Município de Pio XII/MA, 
conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 
9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e suas demais legislações pertinentes. O 
Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 28 a 
6% feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente pelo sitio oficial wwwpioxiimagov.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicplO gmail.com, esclarecemos ainda 
para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo, 
respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao 
distanciamento social, aos presentes será obrigatório o uso de mascaras, e ainda 
disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que 
acompanharem a devida sessão. 

  

Pio XII/MA, 22 de abril de 2022. 
TELSON DA CRUZ OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA, torna público 
que realizará no dia 11/05/2022, às 10h00 (horário de Brasília), licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é Formação de registro de 
preços, para futura e eventual Sauisção do medicamentos, insumos. hospitalar 
boratoriais e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde de Santa Luzia do Paruá/MA, conforme as quantidades, especificações e 
condições descritas no Anexo | - Termo de Referência. As Propostas de Preços e a 
documentação de Habilitação serão recebidas no endereço | eletrônico 
https://www licitanet.com.br, até as 09h59 (horário de Brasília) do dia 11/05/2022. O 
Edital da presente licitação poderá ser obtido nos endereços eletrônicos: Portal 
LICITANET: — https://wwwlicitanet.com.br; Portal de Transparência do Municípi 
http: vrwny transparencia santalusiadoparuama-govbr; no Mural, da Contratações 
Públicas - SACOP/TCE/MA: https://www6.tce ma, gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, ou na 
sede da Prefeitura Municipal na Av. Professor João Morais de Sousa, 355 - Centro, 
neste município, onde poderá ser consultado. INFORMAÇÕES: pelos telefones (98) 
3374-2097, das 08h00 às 14h00 (horário de local) ou pelo e-mail: 
cplprefeituraslp gmail.com. 

           

       
    

    
   

Santa Luzia do Paruá-MA, 25 de abril de 2022 
JOÃO PINHEIRO DE MELO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 

O Munifnio de são Rerieto do Ro Erdt:MA, por Intármádia: do Preguelra 
designado, comunica aos interessados que realizará de Pregão 
Eletrônico, nê 02/2022, no dia 10/05/2022, às Sh30min, horário de Brasília, objetivando & 
"registro de preços para aquisição de material de expediente e de limpeza para atender as 
necessidades do município de São Benedito do Rio Preto/MA", conforme quantidades e 
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo | do edital. O Edital poderá ser 
consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis, de 2º a 6º feira, nos 
horários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no sit 
"https://portal.saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/" ou pelo Sistema de Acompanhamento 
Eletrônico de Contratações Públicas - SACOP ou pelo https://www.comprassbrp.com.br/. 
informações pelo e-mail: cplpmsbrp (E gmail com 

  

    

    

São Benedito do Rio Preto - MA, 20 de abril de 2022. 
FRANCISCO ANDRÉ SILVA CARNEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. INTERESSADO: Município de São Domingos 
do Azeitão - MA. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de 
Unidade Básica de Saúde no Bairro Grutinha, no Município de São Domingos do 
Azeitão - MA. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/05/2022 às 15h00min 
(quinze horas). FONTE DE RECURSOS: PROPOSTA Nº 13951.4410001/21-003 - SISMOB. 
VALOR ESTIMADO: R$ 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais). MAIORES 
INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA: na Comissão 
Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, por meio digital, também nesta COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura 

  
    

Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https:// 
no site do Tribunal de Contas do Estado: https://si 
poderão ser solicitadas através 
cpl.saodomingosdoazeitao (O gmail.com, 

      
aodomingosdoazeitao.ma.gov.byf Je 
treme-gov.br/. Mais informaçõe: 

e-mailR utyde: 3 g 

São Domingos do Azeitão-MA, 20 de abril de 2022. 

HUGO RIBEIRO CARDOSO 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 02.2903.001/2022. 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 gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda escolar para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de 
Referencia disposto no Anexo | 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 8538/15 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 10 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. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 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 materiais escolares 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em 
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo | 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 10 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(Pgmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421- 
9518, 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. 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 a prestação dos serviços de licença e cessão de direito 
de uso de link de acesso à internet banda larga para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no 
Anexo | 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 11 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: 

  

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 2º a 6%, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpisjpmagmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421- 
9518. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nf 02.2903.004/2022. 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 futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza e utensílios para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Administração, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo | 

do e: |, O qual será processado e julgado em conforr de com a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 
123/2006, alterada pela Lei nt 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 11 de maio de 2022. A 
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://wwwbbmnetlicitacoes.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 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 colsjpma(Bgmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421- 
9518. 

  

        

      

      

  

    

São João dos Patos/MA, 26 de abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-7 de 24/08/2001, 
que institui à Infraestrutora de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 
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1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o c 
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, 
de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta. 

FOLHA nt' _ X11 

ue dispuser o,EçItal de 
prevalecendo caso 

Ruaric,

1. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata 
de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação 
pelo Ordenador de Despesa. 

1. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 
10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n° 7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 08 de abril de 2022. 

THUANY COSTA DE SÁ GOMES 
CPF nº 038.921.083-82 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Órgão Gerenciador 

K. SILVA SANTANA 
CNPJ nº 36.123.346/0001-24 
Rep. Legal 
Fornecedor 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 5b16834c26041583785073d626ad3faa 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.001/2022. 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 gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda 
escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, 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 10 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 6A, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 0bbab9ddc164ac7600d64044fce994c2 

1 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 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 
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de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta. 

  

  

FOLHA nº... 411 

1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de 

Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante) prevalecendo; caso 

Rubrica 
  

1. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata 
de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação 
pelo Ordenador de Despesa. 

1. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 
10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 

de igual teor e forma, para um só efeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 

de igual teor e forma, para um só efeito. 

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 08 de abril de 2022. 

THUANY COSTA DE SÁ GOMES 

CPF nº 038.921.083-82 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Órgão Gerenciador 

K. SILVA SANTANA 

CNPJ nº 36.123.346/0001-24 

Rep. Legal 

Fornecedor 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: 5b16834c26041583785073d626ad3faa 
  

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
( 003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 

003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

Processo Administrativo nº 02.2903.001/2022. 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 gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda 

escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, 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 10 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: 

WWww.famem.or: 

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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpma(Ggmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: Obbab9ddcl 64ac7600d64044fce994c2 

+ 
  

r AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 

004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 

004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 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 

     



DIÁRIO OFICIAL 
M DOS MUNICIPIOS 

DO ESTADO DD A1pRANHAgy 

~ 

SãO LUIS, QUARTA * 27 DE ABRIL DE 2022 * ANO XVI * N 2840 

de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, 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 10 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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 7e0a0485211 c85476a235ff608f222e9 

AVISO DE LICITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. 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 a 
prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de 
link de acesso à internet banda larga para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, 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 11 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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYL M O, S ÇAVAL 
Código identificador: 6d3ebe058 6b76d14eé 

_ 
---

AVISO DE LICITAÇÃO. PREG OÕ Li'1tÉ ~,, .S~ Nº 
006/2022 - SISTEMA DE REGIS 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 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 futuro 
e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e utensílios 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 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 11 
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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: e520368146ed203bb038411 c6b14f215 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 
Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022. 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 prestação de serviços de Reforma 
de Unidades Básicas de Saúde no Município 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 19 de maio de 2022. A sessão publica de 
julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
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de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 

futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, 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 10 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 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(Ggmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro J 

|. Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

» 

Código identificador: 7e0a0485211c85476a235ff608f222e9 
  

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. 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 a 

prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de 

link de acesso à internet banda larga para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais, 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 11 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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpmaGgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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Código identificador: 6d3ebe058. 6b76d14ee, 

     
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 

006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 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 futuro 

e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 

limpeza e utensílios 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 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 11 

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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpmaQgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: e520368146ed203bb038411c6b14f215 
  

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 
Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022. 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 prestação de serviços de Reforma 
de Unidades Básicas de Saúde no Município 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 nº 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 19 de maio de 2022. A sessão publica de 

julgamento será realizada eletronicamente no site 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 

Wwww.famem.org.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME 
TOMADA DE PREÇO N° 00212022. 

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 0232022. 

Aviso de Ucitação. A Comissão Permanente de Ucitação da Prefeitu-
ra Municipal de Centro do Guilherme- MA, na forma da Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 18.05.2022 ás 08:00 
horas, fará licitação para a Contratação De Empresa Para a CONSTRU-
ÇÃO DA ESCOLA DE 02 SALAS —ALDEIAANAJÁ, na modalidade Toma-
da de Preço, na forma execução indireta sob regime empreitada põr do 
Apo MENOR PREÇO POR GLOBAL Os interessados deverão procurar á 
sede da Prefeitura Municipal, na Rua do Comercio, s/n°, centro — Centro 
do Guilherme- Ma. O Edital e seus anexos estão á disposição dos inte-
ressados na sala da Comissão Central de Ucitação de 2 a 6' feira das 
08h00mon ás 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratui-
tamente em mldia removlvel (pendrive ou cd), adquirido de forma física 
(em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cia 
quanta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), 
pelo portal da transparãncia do município: . Esclarecimentos adicionais 
deverão ser protocolados na Comissão Central de Ucitação, no horário 
de expediente ou por e-mail, no endereço Presencial: pmcdcpl©gmail. 
com e pelo fone: (98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 25 de 
ABRIL de 2022. Carlos Antonio Gomas da Silva. Pregoeiro do município. 

~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO N' 00212022. Procesao Administratfvo 
n° 02.2903.00612022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de 
sua Comissão Permanente de Licitação • CPL torna púdico pare corrhecrmenle dos 
enleressados que estam realizando liatação re Modalidade Regime Diferenciado de 
Contratação - RDC, na forme ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Cntário 
de Julgamento do Tipo Menor Preço Global, objetivando a Coolrataçao de Empresa 
para prestação de serviços de Reforma de Unidades Básicas de Saúde no Muraclpio 
de São João dos Palos-MA, Conforme Exposto rio Projeto Básico/Rarslhes - Anexo 1 
do Edital, o qual será processado e (ligado em conformidade com as disposições da 
Lei rr° 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.581/2011, Lei n° 123/06. 
Lei 147/14, Resolução RDC n' 47112021, Decreto Federal n• 8.538/15, e no que couber 
as disposições da Lei A 8.666(93 e suas afereções e demais normas espedacados ao 
caso, e nos termos do Edital e seus anexos, à realizar-se ás 10.00 horas do dia 19 de 
maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletrorecamente m cite 
rdtps:I/www.bbmnethcitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 Edital está disponi-
hil¢ado, rio integra, no endereço elesõreco: Mtps:/Avww.bbmselhclacoes.combr, no 
Portal de Transparence do Municliso no endereço: hnps /lsaojoaodosperos.ma.gov.br/ 
lransparenoa/ , no sistema SACOP e também poderá ser consukado e obtidos rio sala 
da Comissão Permanente de Liceação-CPL, localizada no Prédio da Prefetua á Av. 
Gelos Vargas, 135, Centro - CEP 65.665000, São João dos Palos/MA, de 21 a 61, 
das 08.00 ás 13:00 moras, podendo anda ser soacilada assoes do e-mail- cplsjpma~ 
gmol.com Esclarecimemo adraorral no mesmo endereço e e-mail citados e anda pelo 
telefone 99 96421.9518 São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022 Francisco 
Eduardo da Veiga Lupas - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N' 00612022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Adminletrattvo n• 02.2903.004/2022. A Pre-
feitura Mrnloipel de São João dos Palco - MA, através de seu Pregoeiro. toma púdico 
para conhecimento dos irxeressados que está realizando licitação na modalidade Pre-
gão, na forme ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PRE-
ÇOS, objetivando a Cororelação de empresa para touro e everdual forrredmento de 
gêneros alimentcgs, materiais de Iknpeza e utensliros para slender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Admirustreção, em conformidade como Termo de Referen-
cia disposto no Anexo Ido edial, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Le n° 10 521302, Decreto Federal n° 10.02412019, Decretos Murcipais, Leis 
complementares n• 12312006, alerada pele Lei n° 147114, Decreto Federal n• 8.538/15 
e afetações e subsdiariamenle o que couber es disposições da Lei n° 8.666193 e 
suas akeraçbes e as condições do Edial á realizar-se ás 15:00 horas da da 11 de 
maio de 2022 A sessão publica de julgamento será realizada eletromcamenle no site 
ntlps:/Awiw.bbmnetluitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 Edital está dispom• 
alceado, na integre, no endereço elesõreoo: hnps.Jrwefw.blxnnetlic/acoes.com.br, no 
Portal de Transparência do Municlpio no endereço: hnpsi/saojoaodospetos.ma.gos r/ 
transparenaa/.no sistema SACOP e também poderá ser consulado e obtidos na sala 
da Comissão Permanente de uclação-CPL. localizada no Prédio da Prefeitura á Av. 
GeMio Vargas, 135. Centro - CEP: 65665-000. São João dos Pelos/MA, de ? a 61, 
das 08:00 ás 1300 horas, podendo anda ser solicitado através doe-mail. cplsjpmaE 
gmag om..Esclereoe rereo adicional na mesmo endereço e e-mail c6ados e anda pelo 
telefone: 99 98421.9618. São João dos Pelos IMA), 26 de abril de 2022. Francisco 
Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

CERAMICA LIVRAMENTO LTDA. CNPJ N° 05.584.693/0001.20, torna público. 
que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
do Maranhão a Outorga de uso de um poço tubular situado Loc. Lugar Boa Vista, 
Data São Miguel. Rod. 8r-316, zona rural de Timor/MA, com vazão autorizada 
de 10,00 mam ou 90,00 m3/die, perlodo de bombeamento. 9,0 5/dia, profundi-
dade do poço de 80 metros, coordenadas de latitude: -504'17,00' e longitude 
-4251'58', para fins de Consumo Industrial, autorização de n° 01702012022, 
conforme dados constantes no processo n° 194138/1021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÁNDIA 

.4\150 DP I.ICITAÇAO TOMADA OF. PREÇOS 003,3022 .5216165 
O MI:\ IC IPiO DE. AÇ .At,ANDIA-MA. px mein de Secnnae \lunicipel do Infrcburere e uri enri-
mo, iene público que lerá reelrza lie O9:Oe de da 17 de orb de 2022, ea cila dc sae5e beelrzado 
no prèdwe da PRL•51/ITURA ML'hlCIPAL DEAÇAILAhDIA :MA, localizado rte Av. Serra Luny e °•, 
Parque dar traços.. Cep 61.930•(x0, Iicireçao na mode/drk de Tossds de Preços, no ripo "MENOR 
PREÇO C LOBAI.", rose eeereeie INDIRETA  no regime de P.MPRFJTADA POR PREÇO OI.O-
o.sL voando a ueoaeçao de perece (el juridic. /elorpeeidiza,ta cano ouro de fornecer elemeniee 
c relia/dize quo gr*Arililem o nelhaaeenW'rucopesç00 da atreita vicinal que dá acueo a• icei. 
remanso Senta Clan. do inraesre da Serra ee \fonicipd de Infraauuiur r Urhanisso. .A Imante 
Iuiulao tem fundamento lotei na Lei Fedem n• 1.666./93 e dterenea posmnac, e desde keeieçPar 
penúienlur Açalandis•\7A, ere 21 de cMil de 2022 .ADRIANO Oul vr.IRA rir SOUSA. Serretárlo 
Steeiripel de leMntruln,e e Usi entese. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 00312022 —SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Adminiatrativo n° 02.2903.0010022. A Pre-
leitura Municipal de São João dos Pelos — MA, através de seu Pregoeiro. toara públF 
co para conheamemo dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, no forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Rem, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o Muro e eventual torne• 
cimento de gêneros alimenticios perecveis e nau perecíveis para a composição de 
merenda escolar pare atender es necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
em conbermidade com o Termo de Referenda disposto rio Anexo I do edital, o qual 
será processado e Nlgado em conformidade coma Lei n°10.520122. Decreto Federal 
n• 10.02412019, Degelos Municipais. Leis complementares V 12312008, alterada pela 
Lei M 147/14, Decreto Federal n° 8.538115 e aOeraçdes e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei n° 8.666193 e suas alterações e as condições do EOItal à 
realizar-se ás 10'00 horas do de 10 de maio de 2022 A sessão pudica de Nlgamento 
será realizada aiefronaamenle no sire ntlps'//vww bbmnellicdacoes.com.te no dia e 
horário marcados 0 Edfal eõá dlspombikzado. na integra, no endereço eletrónico M-
lps /Mewe bbmreliclacoes.com.br, no Portal de Transparência do Muraclpro rro ende 
roço hops:/lsaojoaodospatos magoo brrtransarenoa/ ,no sstema SACOP e também 
poderá sr consulado e oados a sala da Comissão Permanerte de Uatação-CPL. 
localizada o Prédio da Prefeiura á Av. Getúlio Vargas. 135. Centro. CEP: 65.665-000. 
São João dos P81os/ MA, de 2° a 6, das 0800 ás 13:00 horas, podendo ainda setas-
licitado através do e-mas cplspma~gmal.com..Esdareamento adiponeI no mesmo 
endereço e email alados e ainda pelo telefone 99 96421.9516 São João dos Patos 
(MA), 26 de abri de 2022 Francisco Eduardo da Verga Lonas -Pregoeiro 

Hospital Aldenora Bello recebe doação 
de Usina Solar da Equatorial Energia 
A ação, que visa a redução de 30% no valor da conta de energia 
da instituição, foi realizada em parceria com a DPE/MA 
O Hospital do Câncer Aldenora 
Bello foi beneficiado pelo projeto 
de responsabilidade social da 
Equatorial Maranhão, o E+ 
Energia do Bem, por meio do 
programa de Eficiência Energética 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em parceria 
com a Defensoria Pública do 
Maranhão (DPE-MA). Esta 
ação proporcionará importantes 
ganhos para a instituição por meio 
de economia mensal relevante 
na conta de energia elétrica 
do hospital, que resultará em 
mais recursos disponíveis no 
atendimento aos pacientes. 
O E+ Energia do Bem atende 
instituições maranhenses 
beneficentes de reconhecida 
relevância, para receberem 
ações de responsabilidade 
social, eficiência energética e 
sustentabilidade, que resultam em 
redução significativa dos custos 
de energia e contribuição com a 
sociedade em geral. 
INVESTIMENTO 
E BENEFÍCIOS 
REALIZADOS 
O investimento foi de 
aproximadamente RS 870 mil 
e contemplou a instalação de 
uma mini usina fotovoltaica 
no Hospital, com 495 placas 
solares, que permite geração 
de aproximadamente 227,470 
kwh/ano, por meio da energia 
solar. Isso significa economia 
média esperada de 30% na conte 
de energia do hospital, o que 
representa a redução de mais de 
RS 120 mil por ano na conta de 
energia da instituição. O valor 
economizado representa mais 
possibilidade de investimentos 
rot equipamentos contribuindo 
para o aumentada capacidade de 
atendimento do hospital, trazendo 
melhoria no atendimento dos 
pacientes e seus familiares. 
Além das placas solares, o 
projeto incluiu a troca de 07 
refrigeradores e cerca de 265 
lâmpadas que deram espaço para 
outras, novas e de menor consumo 
de energia elétrica. A obra foi 

orvuLowçAo 

d defensor público Luis Otávio Moraes Filho, Joe* Jorge Soares (Equatorial), Antônio Dlno Tavares 
(Hospital Aldenora Bello), Sérvio Túlio (Equatorial), José Generosa da Sitia (Hospital Aldenora Bello), 
Marcelo Augusto, Vitor Reis e Amanda Castro (da Equatorial) 

iniciada em março de 2021 e teve 
conclusão neste mês de abril, com 
uma ilustração leve e colorida 
em paredes da ala pediátrica e da 
recepção do hospital, realizada 
pela artista Gabriela Arruda. 
Por meio da arte e de desenhos 
lúdicos e sensíveis, a ilustração 
da recepção busca humanizar e 
valorizar os desenhos feitos por 
crianças internadas tto hospital 
nas oficinas de arte, que ganharam 
mais vida e brilha em meio ao 
mural de arte. Na ala pediátrica, 
a pintura busca tomar o corredor 
principal de acesso da pediatria 
mais humano, alegre e lúdico. O 
fundo do mar foi o tema escolhido 
pelas equipes do hospital. 
Pam Antônio Dfno, vice-
presidente da Fundação Antônio 
Jorge Dino, principal mantenedora 
do Hospital do Câncer Aldenora 
Bello, "esse projeto, feito em 
parceria com a Equatorial, é super 
importante para a Fundação, 
principalmente num momento 
tão delicado que a gente passa 
de situação financeira ruim por 
causa da defasagem da tabela 
SUS. Essa economia gerada 
vai ser muito importante na 
aplicação de mais recursos para o 

tratamento dos nossos pacientes, 
seja com medicamentos, novos 
equipamentos ou até mesmo 
em novos projetos de eficiência 
energética paras hospital. Só 
temos a agradecer a Equatorial e 
estamos à disposição para futuros 
novos projetos". 
De acordo com o presidente da 
Equatorial Maranhão, Sérvio 
Tulio, "o Grupo Equatorial tent 
grande alegria em entregar essa 
importante obra ao Hospital do 
Câncer Aldenora Bells, pois 
reconhecemos a relevância 
desta instituição para o estado. 
Os avanços na forma de gerar, 
distribuir e consumir energia 
mostram que é impossível 
não repensar os conceitos e 
inovar na forma de desenvolver 
novos projetos no segmento. O 
Programa E+ Ettergia do Bem 
que faz pane da nossa agenda 
de sustentabilidade, tem essa 
perspectiva de desenvolvimento 
social aliado à inovação, com foco 
na economia de energia". 
Por meio do Programa de 
Eficiência Energética da ANEEL, 
nos últimos cinco anos, o Grupo 
Equatorial já investiu mais de RS 
26 milhões em projetos voltados 

para instituições sociais, escolas 
e outros, sendo 43 projetos desse 
tipo nos estados do Pará, Alagoas, 
Piauí, Maranhão, Rio Grande do 
Sul, onde o Grupo atua. 
Anteriormente, instituições como 
o Asilo de Mendicidade, Casa 
do Sonho de Criança/Lar Irmã 
Mônica (Grupo Solidariedade é 
Vida) e o Lar de José receberam 
ações de Eficiência Energética da 
Equatorial, também em parceria 
com a Defensoria Pública do 
Maranhão (DPE/MA), "A parceria 
celebrada com a Equatorial 
exemplifica a consciência 
social da empresa, assim como 
demonstra a importância das 
articulações administrativas 
da Defensoria, pois ao mesmo 
tempo em que traz melhorias 
aos consumidores, pode gerar 
grandes ganhos sociais em sovas 
áreas. E, nesse caso, o trabalho 
conjunto beneficia milhares de 
pessoas, sobretudo em situação 
de vulnerabilidade", enfatizou 
o defensor público Luís Otávio 
Moraes Filho, que atua no 
Núcleo de Defesa do Consumidor 
(Nudecon). 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 03812022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022 (SRP) — CPUPMHC 
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos — MA, localizada na Praça 
Dr. Leôncio Rodrigues. 136, Centro — Humberto de Campos - MA, CNPJ: 
06.222.616/0001-93, comunica aos interessados que realáará licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrbnico n' 01812022, no dia 1010612022 às 15h50. horário 
de Brasilia, no site hnps://vJwv/.comprashunlbedodecampos.com.br/, objetivan-
do o "Aquisição de veiculo (zero quilõmebo), para Mender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Humberto de 
campos/MA.", conforme quantidades e especificações contidas no Termo de 
Referencia, Anexo I do edital 
O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL. em 
dias úteis, segunda á sexta-feira, nos horários das 06:00h ás 12:o0h e das 14:005 
às 18:ooh, também encontra-se a dispmicão dos interessados nos sies: https:// 
www.comprashumbertodecampos.com.br/, https://www.humbenodecampo. 
ma.gov.br e ww.tce.ma.gov.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada 
no soe htps://www.comprashumbertodecampos.com.br/, ficando as empresas 
interessadas em participar do certame obrigadas a acossá-lo. diariamente, para 
obtenção das informações prestadas. 

Humberto de Campos (MA), 26 de abril de 2022. 
Metia RozariO da Fatima Oliveira Silva News 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS —MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°084/2022 — SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Adminlslretivo n• 02.2903.00212022. A Pre-
feiura Municipal de São João dos Patos- MA, através de seu Pregoem, toma púdico 
para oorirecimento dos interessados que está realizando liàlação na modalidade Pre-
gão, na lama ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço portem, para REGISTRO de PRE-
ÇOS, obje5sando a Contratação de emprese para o futuro e eventual fornecimento de 
materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo Ido edial, 
o qual será processado e julgado em conformidade coma Lei n°10,521202, Decreto 
Federal A 10.024/2019. Decretos Municipais, Laos complementares nf 12311006, aOe-
rada pela Lei n° 147/l4, Decreto Federal n• 8.538/15 e aferações e subsidiariamente 
no que couber as disposições de Le n°8666/93e suas aheraçues e as condições do 
Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 10 de meio de 2072. A sessão podia de jul-
gamento será realizada elelronoamente no sie haps:/Avww.bbmneOiatacoes.com.br 
no dia e horário marcados. 0 Edital está disponibilizado, na Integra, o endereço ele-
trônico: hnpal/www.bbmnetbciacoes.com.be. no Portal de TraraeriNicoa do Munklpio 
no endereço: felps//saopaodopatos ma.guo,tereperenca/.no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e oNodos na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á Av. Getúlio tangas. 135, Centro -CEP 
65605-000, São João dos PatoslMA, de 2' e 6°, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo 
ainda ser as/criado ananás do e-mail: cplsjpma~gmeil.com..EsdareameNo adicional 
no mesmo endereço e e-mail alados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João 
dos Pelos (MA). 26 de abril de 2022. Frercisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURAMUNICIPAL DE HUMaERTO DE CAMPOS 

AVISO DE UCITAÇAO 
PROCESSO ADMINISTRATNO N°00112022 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 014/1022 (8RP) - CPL/PMHC 
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA localizada rio Praça Dr. Le0ncro 
Rodrpues,138, Centro - eurMMo de Campos. MA, CNPJ: 08.222.818311001.93, comunica 
cos erleressados que realizará lotação na modalidade Pregão Elatr8nloo n°014/2022, na 
dia 10/06/2022 às 10500. laoàrlo de Beadlr, m oae hfpsJ/www.00mprestxomber1odeam-
pos.com.brl, objetivando o "Regstro de Preços para eventual mntretaçio de empresa espe-
cializada na prestação de serviços inerentes à memaençáo predsl preventiva e meneava dos 
bens mAveic, mm bmedmrao de peças, equ6ementos, matarei e moo de obra, e todo 
meterrl de consumo, máqunas, equpemsntoe e ferramentas necessárias à execução da 
serviços ia bnna estabelecida nas ptenlfms de sernças e nsumros diversos descritos m 
estente Nacona de Pesquise da Custos e Indices da ConOngao Cmi, doravante demmi-
rrda SINAPIISW", contorne gosrtidsdes e especáaçõea contidas no Tema de Referóncie, 
Anexo Ido editai 
O Ed6l pode ser corsuesdo na Corrassão Pemenoeee de Liaraçao-CPL, em dias úteis, 
segunda á sexta-feira, os horários das í)8:006 às 12:93r e das 14:OOA ás 18:005, lambam 
enmrrioa-se e disposição doe interessada rios sies frapsJt n..comprashurnbeRodeam-
pos oom.bel. lxtpc//wAw.hunbeelodeanr as.mr.gov.br e secloe.rro.gov.br. 0wquer mad-
aoaçio no Edital eeei divulgada no alta: fitpsJAvAw.comp ssi umbertodeampos.mmbf/. 
Soando as empreses nterasaadas em participar do certame obrigadas s aosseá-b, diaria-
mente, pra obtenção des nbmeaões prestadas. 

Humberto de Campos (MA), 26 de abri de 2022. 
Sldesl Lula SINa Lkne 

Secretád Musapal de Admn'streção, PanérmOrw e Finençes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 668/2022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS .SRP. Processo Adminlstrativo e° 02.2903.00,11'1022. A Pre-
feitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, lema púdico 
para contreamento dos Interessados que está realizando lictação na modalidade Pre-
gão, re forma ELETRÔNICA, do Opa Menor Preço por Item, para REGISTRO de PRE-
ÇOS, objetivando a Contreleção de empresa para a prestação dos serviços de licença 
e cessão de direito de uso de link de acesso á inrner banda larga para atender as 
necessidades das Secretarias Mlndpeis, em conformidade como Termo de Referen-
cia disposto no Anexo I do edeal, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei n° 10.520302. Decreto Federal n• 10.02412019, Degelos Municipais. Leis 
complementares n• 123(2008, alienada pela Lei n• 147114, Decreto Federal n• 8.538/15 
e aferações e subsidiariamente no que couber as dnposçóes da Ler n° 8.666193 e 
suas alterações e as mndlçdes do Edital à realizar-se ás 1000 horas do de 11 de 
mande 2071 A sessão publica de julgamento será realizada eletrorrcamerde no sie 
lilps:l/ssiw.bbmeretlicitames.com.br o doe e horário marcados. 0 Edital está disponi-
dI¢ado, na Integra, no endereço eatr8re o: htlps:/oww.bbrnnefllofacoes.com.br, no 
Portal de Tramperércle do Municlro no endereço: f6lps.1/saojoaodoepatos.ma gov.br/ 
uansparenaal, no salema SACOP e também poderá ser consulado sob/dos na sala 
de Comissão Permanente de Locução-CPL, loceIlzade no Prado da Prefedura á Av. 
Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665.000, São João dos Pelos/MA, de ? a61. 
das 08:00 ás 1300 horas, podendo aula ser solicitado através do e-mail: cplslpma~ 
gmail.com..EsclaeeceneNo adicional o mesmo endereço e e-mail fitados e ainda pelo 
telefone: 9096421-0518. São João dos Patos (MA), 26 de abri de 2022. Francisco 
Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

  

   sÃo LUís MARANHÃO 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022. 

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitu- 
ra Municipal de Centro do Guilherme - MA, na forma da Lei Federal ne 
8.668/93 e suas alterações, comunica que no dia 18.05.2022 às 08:00 
horas, fará licitação para a Contratação De Empresa Para a CONSTRU- 
ÇÃO DA ESCOLA DE 02 SALAS — ALDEIA ANAJÁ, na modalidade Toma- 
da do Preço, na forma execução Indireta sob regime empreitada pôr do 
tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL Os interessados deverão procurar à 
sede da Prefeitura Municipal, na Rua do Comercio, s/nº, centro - Centro 
do Guilherme - Ma. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte- 
ressados na sala da Comissão Central de Licitação de 2º a 6º feira das. 
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratui- 
tamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física 
(em papei) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cin- 
quenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal) 
pelo portal da transp do município: 
deverão ser protocolados na Comissão Centra! de Licitação. no horário 
de exp ou por e-mail, no o Pr gmail 
com e pelo fone: (98) 98185-2108. Centro do Guilherme - MA, 25 de 
ABRIL de 2022. Cartos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município. 

  

  

  

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. Processo Administrativo 
nº 02.2903,006/2022. À Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de 
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos 

que estara fictação na Regime Di do 
Contratação - ROC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Critério 
de Juigamento do Tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de Empresa 
para prestação de serviços de Reforma de Unidades Básicas de Saúde no Municipio. 
e Bdo Jo dos Pale A, Conora Espono ro Pinto BásciPirihas - Anaso 

  

QUARTA-FEIRA 
   

     

Hospital Aldenora Bello recebe doação 
de Usina Solar da Equatorial Energia 
A ação, que visa a redução de 30% no valor da conta de energia 
da instituição, foi realizada em parceria com a DPE/MA 

O Hospital do Câncer Aldenora 
Bello foi beneficiado pelo projeto 
de responsabilidade social da 
Equatorial Maranhão, o E+ 
Energia do Bem. por meio do 
programa de Eficiência Energética 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em parceria 
com a Defensoria Pública do 
Maranhão (DPE-MA), Esta 
ação proporcionará importantes 
ganhos para à instituição por meio 
de economia mensal relevante 
na conta de energia elétrica 
do hospital, que resultará em 
mais recursos disponíveis no 
atendimento aos pacientes. 
O E+ Energia do Bem atende 
instituições maranhenses 
beneficentes de reconhecida 
relevância, para receberem 
ações der lidade   do Edital o qual será pe é jugado em com as 

Leirº 1246212011, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7,5811201, Lei nt E 
Lei 147114, Resolução ROC nº 471/2021, Decreto Federal nº 8 538/15, 8 no que couber 
as disposições da Lei nº 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 19 de 
maio de 2022. À sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
Mp5: /Mew bbmneticitaçoes com br na dia e harário marcados. O Edital está dispon- 
bilzado, na integra. no endereço eletrônico: htps:/Nwww Dbmneticitaçoes com br, no 
Porta! de Transparência do Municipio no endereço: htos lsaojozodospatos. ma gov rt 
transparencia! no sistema SAÇOP e também poderá ser consutado e obtidos na sala 
da Comissão Permanente de Lictação-CPL. localizada no Prédio da Prefeitura à Av 
Getúio Vargas. 135, Cartro - CEP: 65.865-000, São João dos Patos/MA, de 2 a 6º 
das 08.00 às 1300 horas, podendo ada ser solicitado atravês do e-mail coisprraã 
“gmail com Esciarecmerto adicional no mesmo endereço e e-mail ctados e ainda pelo 
lsiofone. 08 96421-5518 São João dos Patos (MA), 28 de abril de 2022 Franesco 
Eduardo da Veiga Lopes — Presidente da CPL 

  

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2022 - SISTEMA DE RE- 
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativa nº 02.2903.004/2022. À Pr 
fora Mail o Jo ds Pata Na, rs 3 Proa, a pio 

que está lctação na Pro- 
Go na foi ELETRÔNICA, do po Menor Preço pm. ia REGISTRO de PRE. 
GOS, objetivando a Contratação de empresa para fuuro e evertual fornecimento de 
Déneros alimentcios, materins de impeza a utensihos para atende as necassidades 
da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referen- 
cia disposto no Anexo | 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. 
complementatas nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Faderal n' 8 538/15 
o no que couber as da Lei nº 660683 e 
suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 1500 horas do dia 11 de 
maio de 2022 A sossão publica de julgamento será realizada ejeiranicamente no site 
Mps:/Nmw bbmneticitacoes com br no dia e horário marcados. O Edital está dispon 
bizado, na integra, no endereço eletrórico: tips mew bbemneticiacoes com br no 
Portai de Transparência do Municip no endereço: https /Isacjoaodospatos ma gov bl. 
transparencia, no sistema SACO? e também poderá ser consultado e obtidos na saia 
da Comissão Permanente de Lctação-CPL. localzada no Prédio da Prefetura à Av. 
Getáio Vargas, 135, Centro - GEP: 65 685-000, São João dos Patas/MA, de 2º a 6 
“das 08:00 às 13,00 horas, podendo ainda ser solicitado atraves do e-mait cpispmaf? 
“gal com. Esciarecmerto adicional no mesmo endereço é e-mail ctados e ainda pelo 
telefone: 96 98421-518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022 Francisco 
Eduardo da Veiga Lopes Pregoeiro 

    

  

  

      

social, eficiência energética e 
sustentabilidade, que resultam em 
redução significativa dos custos 
de energia e contribuição com à 
sociedade em geral. 
INVESTIMENTO 
E BENEFÍCIOS 
REALIZADOS 
O investimento foi de 
aproximadamente R$ 870 mil 
e contemplou a instalação de 
uma mini usina fotovoltaica 
no Hospital, com 495 placas 
solares, que permite geração 
de aproximadamente 227.470 
kwh/ano, por meio da energia 
solar, Isso significa economia 
média esperada de 30% na conta 
de energia do hospital, o que 
representa a redução de mais de 

120 mil por ano na conta de 
energia da instituição. O valor 
economizado representa mais 
possibilidade de investimentos 
em equipamentos contribuindo 
para o aumento da capacidade de 
atendimento da hospital, trazendo 
melhoria no atendimento dos 
pacientes e seus familiares, 
Além das placas solares, o 
projeto incluiu a troca de 07 
refrigeradores e cerca de 265 
lâmpadas que deram espaço para 
outras, novas e de menor consumo 
de energia elétrica. À obra foi 

iniciada em março de 2021 e teve 
conclusão neste mês de abril, com 
uma ilustração leve e colorida 
em paredes da ala pediátrica e da 
recepção do hospital, realizada 
pela artista Gabriela Arruda. 
Pormeio da arte e de desenhos 
lúdicos e sensíveis, a ilustração 
da recepção busca humanizar e 
valorizar os desenhos feitos por 
crianças internadas no hospital 
nas oficinas de arte, que ganharam 
mais vida é brilho em meio ao 
mural de arte. Na ala pediátrica, 
a pintura busca tomar o corredor 
principal de acesso da pediatria 
mais humano, alegre e lúdico. O 
fundo do mar foi o tema escolhido 
pelas equipes do hospital. 
Para Antônio Dino, vice- 
presidente da Fundação Antônio 
Jorge Dino, principal mantenedora 
do Hospital do Câncer Aldenora 
Bello, “esse projeto, feito em 
parceria com a Equatorial, é super 
importante para a Fundação, 
principalmente num momento 
tão delicado que a gente passa 
de situação financeira ruim 
causa da defasagem da tabela 
SUS. Essa economia gerada 
vai ser muito importante na 
aplicação de mais recursos para o 

tratamento dos nossos pacientes, 
seja com medicamentos, novos 
equipamentos ou até mesmo 
em novos projetos de eficiência 
energética para o hospital. Só 
temos a agradecer a Equatorial é 
estamos à disposição para futuros 
novos projetos”. 
De acordo com o presidente da 
Equatorial Maranhão, Sérvio 
Túlio, “o Grupo Equatorial tem 
grande alegria em entregar essa 
importante obra ao Hospital do 
Câncer Aldenora Bello, pois 
reconhecemos a relevância 
desta instituição para o estado. 
Os avanços na forma de gerar, 
distribuir e consumir energia 
mostram que é impossível 
não repensar os conceitos e 
inovar na forma de desenvolver 
novos projetos no segmento. O 
Programa E+ Energia do Bem 
que faz parte da nossa agenda 
de sustentabilidade, tem essa 
perspectiva de desenvolvimento 
social aliado à inovação, com foco 
na economia de energia”. 
Por meio do Programa de 
Eficiência Energética da ANEEL, 
nos últimos cinco anos, o Grupo 
Equatorial já investiu mais de R$ 
26 milhões em projetos voltados 

  

  

    

para instituições sociais, escolas 
e outros, sendo 43 projetos desse 
tipo nos estados do Pará, Alagoas, 
Piauí, Maranhão, Rio Grande do 
Sul, onde o Grupo atua. 
Anteriormente, instituições como 
o Asilo de Mendicidade, Casa 
do Sonho de Criança/Lar Irmã 
Mônica (Grupo Solidariedade é 
Vida) e o Lar de José receberam 
ações de Eficiência Energética da 
Equatorial, também em parceria 
com a Defensoria Pública do 
Maranhão (DPE/MA), “A parceria 
celebrada com a Equatorial 
exemplifica a consciência 
social da empresa, assim como 
demonstra a importância das 
articulações administrativas 
da Defensoria, pois ao mesmo 
tempo em que traz melhorias 
aos consumidores, pode gerar 
grandes ganhos sociais em outras 
áreas. E, nesse caso, o trabalho 
conjunto beneficia milhares de 
pessoas, sobretudo em situação 
de vulnerabilidade”, enfatizou 
o defensor público Luís Otávio 
Moraes Filho, que atua no 
Núcleo de Defesa do Consumidor 
(Nudecon). 

  

  

  

  

CERÁMICA LIVRAMENTO LTDA, CNPJ Nº 05.584 693/0001-20. torna público, 
que RECEBEU da Secretaria de Estado do Melo Ambiente e Recursos Naturais 
do Maranhão a Outorga de uso de um poço tubular situado Loc. Lugar Boa Vista, 
Data São Miguel, Rod. Br-316, zone rural de Timon/MA, com vazão autorizada 
de 10,00 mah ou 80,00 maidi, periodo de bombeamento: 9,0 hídia, protundi- 
dade do poço de BO metros, coordenadas de latitude: -S*04'17,00" e longitude 
-42"51'56", para fins de Consumo Industrial, autorização de nº 0170201202, 
conforme dados constantes no processo nº 19413812021 

    

  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 (SRP) - CPLIPMHC 
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, localizada na Praça 
Dr. Leôncio Rodrigues, 138, Centro — Humberto de Campos - MA, CNPJ: 
08 222.616/0001-83, comunica aos interessados que realizará licitação na mo- 
dalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, no dia 10/06/2022 às 16h00, horário 
de Brasília, no site https./Awwcomprashumbertodecampos.com btl, objetivan- 
do o “Aquisição de veiculo (zero quilômetro), pé 

    

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE, PREÇOS 0032022 -SINURH 

O MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA -MA. pr meio da Sosa Municipal de Infraestrutura Urbana 
o, toma público que fará reliza a 09:00 do da 17 de maio de 2022. na ves de sessões localizado 
no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA, localizado na Av Sana Luta 
Parque das Nações, Cep 63930-000. citação na mocidade de Tomada de Preços, no ipa “MENOR 
PREÇO GLOBAL. com execução INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLO- 
BAI, visando a contratação de posso (9) juridica (Jespecinlizada com 0 escopo de omecer elementos 

e aubudica que posso o eelcenemeno recuperação de esrade vicinal que dá aceso ms Amen. 
tamento Sana Clara, de inerese da Secretaria Manicial de Ifrsstrtura « Urbanismo. À pese 
tctação te fundamento legal no Lei Faderal º E 6679 e alerações posteriores, demais hegitações 
petinents Açailândia MA, em 28 de all de 2722 ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA - Secretária 
Municipal de Infraestrutura € Urbaniuma. 

    

  

Secretaria Municipal de As Social e Direitos de Humberto 
camposIMA ”, conforme quantidades e especcações contidas no Termo de 
Referência, Anexo | do edital 
O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Lictação-CPL. em 
dias úteis, segunda à sexta-feira, nos horários das 08.00h às 12:00h e das 14:00h 
ds 18009, tam encontra a cepcaião es ilreesatos nos alo: Mp! 
ww comprashumi m.bri, very, 
ma gov br 8 wu ce ma govbr. Qualquer modificação no Edital será duulgada 
no Site: https leve com.br), ficando as 
ileresadas em paticpar do carame obrigadas a acessáio diariamente, para 
obtenção das informações pr 

+umberto de Campos (MA, 26 de abril de 2022. 
Maria Rozario de Fatima Oliveira Silva Neves. 

Secretária Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos 

    

  

  

  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0142022 (SRP) - CPLIPMHC 
A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, localizada ra Praça Dr. Leôncio 
Rodrigues, 136, Centro - Humberto de Campos - MA, CNPJ 08,222 816/0001-83, comunica 
aos interessados que reaizará Rotação na modalidade Pregão Eletrônico nº 044/2022, no 
“da 10/06/2022 às 10h00, horário de Braslia, no ste htps:/vyw comprashumbertodecam- 
por.com br, objetivando o "Registo de Preços para evertual contratação de empresa espo-. 
cializada na prestação de serviços inerentes à manutenção precia preventiva e corretiva dos. 
bens iméveis, com fomecimento de peças, equipamentos, materias mão de obra, e todo 
material de consumo, máquinas, equipamentos e ferramertas necessárias à execução dos. 
serviços na forma estabelecida nas planihas de serviços é Insumos diversos descrtas no 
Sie cional de Ponta de Cano hos da Condo Ci dorvant om 

contidas no Termo de 

    

  

pro 
O Edital pode ser consutado na Comissão Permanente de Lictação-CPL, em dias úteis, 
segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e das 1400h às 1800h, também. 
  a disposição dos nos ses htps; 
pos com br, ps ww humbertodecampos ma gov.r e wirtce ma gov-br. Qualquer mod- 
ffcação no Edital será diuigada no site: hs //www comprashumbertodecampos com br) 

  

ficando as empresas. A em participar do certame obrigada: 
mente, para obtenção das informações prestadas. 

Humberto de Campos (MA). 26 de abri de 2022. 
Sidnei Luiz Silva Lima 

Secretário Municipal de Administração, Patrimério e Finanças 

oe ssó-%, diaria: 

  

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 003/2022 - SISTEMA DE RE- 
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2803.001/2022. A Pre 
fo Ari o Sã oa do Pano - MA; reed e rei ora pi. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 004/2022 - SISTEMA DE RE- 
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 02.2909.002/2022. A Pre- 
Rei io Ho o e Pi, ba gp jp 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PRESÃO ELETRÔNICO; Nº 006/2022 - SISTEMA DE RE- 
GISTRO DE PREÇO! Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. A Pre- 
eim Mine do de Bo Jodo dos Pete - MA, través de sau Pregosiro, toma público 

  

  co para que está licitação na 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do Ugo Menor Prego por Hom para REGISTRO 
6» PREÇOS, otjivando a Contação de angra par q tu ator forr 
cimento da géneros & não perecíveis para a 
Roda Cn pa e e Postgre Mi de E, 
em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo | da edital, o qual 

processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto F ederal 
1º 100242018, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela. 
Loi nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538115 e alterações e subsidiariamente no q 

er as disposições da Loi nº 8 B6S/93 e suas alterações é as condições do Edital 
10.00 horas do dia 10 de maio de 2022 À sessão publica de juigamento 

será realizada eletronicamente no site htips:/Mwrw bbmnetictacoes com br no dia é 
horário marcados, O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: ht- 
tos:/Mww bomnetickaçoes com br, no Portal de Transparência do Municipio no ande- 
reço- https Jisaojonodospatos me gov brAransparencia/, no sistema SACOP e também. 
poderá ser consultado e obtidos nã sala da Comissão Permanerte de Lictação-CPL. 
localizada no Pródio da Prefeitura à Av. Getúlo Vargas. 135, Centro - CEP- 65 865.000, 
São João dos Palos/MA, de 2 a 6º, das 0800 as 13:00 horas, podendo ainda ser so- 
Notado através do e-mai cpispmafBgmai com Esciareomento adicora! no mesmo 
endereço a e-mail ctados e ainda pelo telefone 96 98421-9518 São João dos Patos 

  
  

        

   
       ancisco Eduardo da Veiga Lopes Pregoeiro 

  

  ue está lictação na Pre- 
Bo. na oem ELETRÔNICA, do po Men Paço pr em pa REGISTRO de PRE. 
GOS, objetivando a Contratação de empresa para o furo é evenlual fornecimento de 
materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal do 
Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo | do edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decr 
Federal nº 100242019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, 
rada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8 538/15 e aterações e subsidariamente 
no que couber as disposições da Lei nº & 888/83 e suas alterações e as condições do 
Edital à realizar-se à 1500 horas do dia 10 de maio de 2022. À sessão publica de jul. 
gamento será realizada eletronicamente no ste https ww bbmnetiotacoes com.br 
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço ele- 
trônico: htps Jim bbmneticitaçoes.com br, no Portal de Transparência do Municipio. 
no endereço. https /Isacjasodospatos ma gov brfransparencia/, no sistama SACOP e 
também podera ser consultado e obtidos na saia da Comissão Permanente de Licita- 
ção-CPL, localzada no Prédio da Prefeitura à Av Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP 
85.585-000. São João dos Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 és 13:00 horas, podendo 
ainda sor soltado através do e-mail cplsjpma6Bgmail com. Esciarecimento adicona! 
no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo lelefone: 99 98421-518. São João 

    

        

    dos Patos (MA), 26 da abri de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro, 

  que está Netação na e- 
86, afora ELETRÔNICA, de po NenerProo por tam, pia REGISTRO de PRE 
ÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação dos serviços de licença 
e cessão de direito de uso de Ink de acesso à internet barda larga para atandor as 

das Municipais, em como Terma de Referan- 
cia disposto no Anexo | 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 123/2005, alterada pela Lei nt 147/14, Decreto Federal nº 8538/15 
e no que couber às da Loi nº 669 e 
suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 11 de 
maio de 2022 À sessão publica de juamento será realizada eletronicamente no ste 
+p5:/Nrvew blomnetictagoes com br no dia é horário marcados. O Edital está disponi- 
biizado, na integra, no endereço elerónico: ntps:/Nwrw bbmneticitacoas com br, no 
Portal de Transparência do Municipio no endereço: htps /isaojonodos patos ma gov e! 
transparencia, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na saia 
a Comissão Permanente de Lictação-CPL. Iocalzada no Prádio da Prefetura à Av 
Getúlio Vargas, 135. Centro - CEP: 85,885-000, São João dos Patos'MA, de 2 a 8º 
das 06 00 às 13100 horas, podendo ainda ser soiotado atraves do e-mail. colspragê 
grai. com. Esclarecimerto adicorai no mesma endereço é e-mai! tados e ainda pelo 
lelefone: 68 8421-9518. São João dos Patos (MA), 25 de abri de 2022 Francisco 
Eguardo da Veiga Lopes Pregoeiro 
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4, 1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo co. o que diptts.eoE.djjd 
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela lici .ante, prevalecendo, em casa 
de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta. 

1. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula ra~-eeefarm 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitaçao que .:. . ' ;`' _ -  A 
de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação 
pelo Ordenador de Despesa. 

1. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 
10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n° 7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

I 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 08 de abril de 2022. 

THUANY COSTA DE SÁ GOMES 
CPF nº 038.921.083-82 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Órgão Gerenciador 

K. SILVA SANTANA 
CNPJ nº 36.123.346/0001-24 
Rep. Legal 
Fornecedor 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 5b16834c26041583785073d626ad3faa 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
OO3/2O22 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.001/2022. 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 gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda 
escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, 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 nQ 
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nQ 
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações e as condições 
do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 10 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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYZLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 0bbab9ddc164ac7600d64044fce994c2 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
OO4/2O22 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 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 

ï CEIiTIFáCAOl:r DILIzEtl.AriENTE 
' E COM CpR1ME0 DE TII`,4fjtJ 

www..famem.org.br '126/1163: 
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FOLHA AG 
1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que “a dispuser.o.Edital de 

Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em casq 

de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta. 3) 
/ 

  

  

    

   

        
    

    

1. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto najCláusula 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que det-vrige 

de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação 
pelo Ordenador de Despesa. 

1. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 

10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14,1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

dio] E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias 

de igual teor e forma, para um só efeito. 

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 08 de abril de 2022. 

THUANY COSTA DE SÁ GOMES 
CPF nº 038.921.083-82 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Órgão Gerenciador 

K. SILVA SANTANA 

CNPJ nº 36.123.346/0001-24 

Rep. Legal 

Fornecedor 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: 5b16834c26041583785073d626ad3faa 

  

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
Q 003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
003/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

Processo Administrativo nº 02.2903.001/2022. 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 gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda 

escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação, 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 10 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: 

CERTIFICADO Dk 
E COM CARIM 

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 2º a 68, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpmaGgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: Obbab9ddci 64ac7600d64044fce994c2 
  

AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022. 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 

www. famem.org.br 
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de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, 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 10 de maio de 
2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br 
no dia e horário marcados. 0 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 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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 7e0a0485211 c85476a235ff608f222e9 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELL IRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Ng 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. 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 a 
prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de 
link de acesso à internet banda larga para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com 
o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei n° 
10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementares n° 123/2006, alterada pela 
Lei n° 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 11 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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREG '
006/2022 - SISTEMA DE REGIS : e .' _ e - RP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 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 futuro 
e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e utensílios 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 n° 123/2006, alterada pela Lei n° 147/14, 
Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 11 
de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br 
no dia e horário marcados. 0 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), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: e520368146ed203bb038411c6b14f215 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 
Processo Administrativo n° 02.2903.005/2022. 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 prestação de serviços de Reforma 
de Unidades Básicas de Saúde no Município 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 n° 12.462/2011, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.581/2011, Lei n° 
123/06, Lei 147/14, Resolução RDC n° 471/2021, Decreto 
Federal n° 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 19 de maio de 2022. A sessão publica de 
julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
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    de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 

futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, 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 10 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 2º a 68, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpmaQgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: 7e0a0485211c85476a235ff608f222e9 
  

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
005/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

Processo Administrativo nº 02.2903.003/2022. 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 a 

prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de 

) link de acesso à internet banda larga para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais, 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 11 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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpma(egmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.2903.004/2022. 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 futuro 

e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 

limpeza e utensílios 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 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 11 

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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cpisjpma&gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: e520368146ed203bb038411c6b14f215 
  

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022. 
Processo Administrativo nº 02.2903.005/2022. 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 prestação de serviços de Reforma 

de Unidades Básicas de Saúde no Município 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 nº 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 19 de maio de 2022. A sessão publica de 

julgamento será realizada eletronicamente no site 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
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