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I. Coordenagao Municipal de Esporte e Lazer

Titular: Adilson Nunes Sousa
Suplente:Jose Wilson de Oliveira

I. Representante do Ensino Medio no Municipio de SAO
JOAO DO SOTER

Titular: Joao Paulo Paiva Bezerra
Suplente: Maria Eduarda de Sousa Araujo

I. Sindicato dos Trabalhadores Publicos Municipals de
SAO JOAO DO SOTER

Titular: Maria Jose dos Santos
Suplente: Ednaldo Padua Dias cameiro

|F OLHA ~—atribuigoes legais, submete para apreciagao e votagao
camara municipal de Sao Joao do [Soter o seguinte projeto j
de lei: 1

- n R l i t H j
Art. 1°. Fica considerada de utilidade jjdblisa»munfcipal'crSFAE-
ASSOCIAQAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA1S DE
SAO JOAO DO SOTER, sendo uma sociedade civil, de career
assistencial nao govemamental, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sobre o na 04.295.216/0001-82, fundada em 31/01/2001,
registrada no conselho Municipal de Assistencia Social sob o n°
07, com sede e forum e municipio de Sao Joao do Soter, Estado
do Maranhao.
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as disposigoes em contrario.

I. Comissao de Educagao da Camara de Vereadores do
Municipio de SAO JOAO DO SOTER

Titular: Carlos Ricardo Silva Rios
Suplente: Francisca de Assis Monteiro Silva

I. Representantes das Igrejas locais/Catdlica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER,
ESTADO DO MARANHAO, GABINETE DA PREFEITA, AOS
21 DIAS DO MfiS DE NOVEMBRO DE 2013.
LUIZA MOURA DA SILVA ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL.

Titular: Franciane Costa da Silva

Forum devera ser
ampliada para contemplar outras entidades e Movimentos
Sociais vinculados & educagao, caso seja aprovado pelo
colegiado constituido nesse Forum.
Art. 4“ A estrutura e os procedimentos operacionais serao
definidos no seu Regimento Interno, aprovado em reuniao
convocada para esse fim, observadas as disposigoes da presente
Portaria.
Paragrafo unlco. O Coordenador e o Secretary Executivo do
Forum Municipal de Educagao serao designados pela Secretaria
de Municipal de Educagao, “ ad referendum" , em Portaria
especifica, com mandato de dois anos, a contar de sua
publicagao.
Art. 5e O F6rum Municipal de Educagao e as ConferSncias
Municipals de Educagao estarao administrativamente
vinculados a Secretaria de Municipal da Educagao.
Art.6° A participagao no F6rum Municipal de Educagao serd
considerada de relevante interesse publico e nao serd
remunerada.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

//— \Suplente: Eduardo Ramos de Almeida Costa
Paragrafo unico. A composigao deste

^fi-SE ClENCIA.
JBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Sao Joao do Soter - MA, 07 de abril de 2022.
Joserlene Silva Bezerra de Araujo
Prefeita Municipal de Sao Joao do Soter - MA.
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 081/2013 DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2013

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 081/2013 DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2013

CONSIDERA DE UTILIDADE POBLICA A ASSOCIACAO DE
PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
A prefeita municipal de sao joaos do Soter, Estado do
Maranhao, LUIZA MOURA DA SILVA ROCHA, no uso das
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO DOS
PATOS

r AVISO DE LICITACAO ~1
AVISO DE LICITAgAO. TOMADA DE PREgOS: Na
001/2022. A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos - MA,
atraves de sua Comissao Permanente de Licitagao - CPL toma
publico para conhecimento dos interessados que estard
realizando licitagao na modalidade Tomada de Pregos, do tipo
Menor Prego Global, objetivando a Contratagao de empresa
para a prestagao de servigos tdcnicos especializados de
assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de
procedimentos licitatdrios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de
Apoio ate o envio ao SACOP, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administragao, o qual sera processado
e julgado em conformidade com as disposigoes da Lei Federal
n.B 8.666/93 e alteragoes posteriores e as condigoes do Edital a
realizar-se as 10:00 horas do dia 28 de abril de 2022. A sessao
publica de julgamento sera realizada nas dependincias da
Secretaria Municipal de Administragao, na sala da Comissao
Permanente de Licitagao - CPL, situada a Av. Getulio Vargas,
135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, no dia,
hora e local citados, em que serao recebidos os envelopes de
habilitagao e proposta de pregos. Em atendimento as
recomendagoes do Municipio e da OMS informamos que a
sessao ocorrerd em local aberto e arejado, que serd
estabelecido distanciamento mfnimo de 02 metros de cada
participants durante a sessao e que sera obrigatdria a
utilizagao de mascaras, luvas e que cada participante porte seu
frasco de alcool e itens de protegao necessario. O Edital esta
disponibilizado, na Integra no Portal de Transparency do
Municipio no enderego :
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e tambem podera ser consultado e obtidos na sala da
Comissao Permanente de Licitagao-CPL, localizada no Predio da
Prefeitura h Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
Sao Joao dos Patos/MA, de 2s a 6B, das 08:00 as 13:00 horas,
podendo ainda ser solicitado atravds do e-mail:
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo
enderego e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. Sao Joao dos Patos (MA), 11 de abril de 2022.

^Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. ^
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ManutengSo de Atividades da Educagao 40% - E. Fundamental 12.361.0006.2047-
3.3.90.30 Material de consumo. VIGENCIA:ati 31/12/2022 •"""“BASE LEGAL: Lei Federal N9: 8.666/1993 e suas alteragfles posteriores pertinentes aos
preceitos do direlto pOblico. FORO: Comarca de Santa Rita, ASSINATURAS: AMAURY SILVA
SANTOS ARAUJO (contratante) ELENILSON DA SILVA LIMA (contratado). Santa Rita, 03 de
margo de 2022. AMAURY SILVA SANTOS ARAUJO - Secretbrla Municipal de Administragao
e Finangas

AVISO DE HOMOLOGAQto
PREGAO ELETRONICO NS 6/2022 • CPL

l O
I

N - 70, terfa-felra, 12 de abril de 2022

Patos/MA, de 2* a 6*, das 08:00 bs 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado atravbs do
e-mail: cplsjpma@gmail.com..Escyrecimento adicional ho mesmo enderego .e-e-mail
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. l!

S3o Jo3o dos Patos/MA, 11 de abril de 2022.
KAIRO COELHO DE SOUSA CORREA

Secretary Municipal dc Saude

AVISO DE LICITAGAO
CHAMADA PUBLICA N9 1/2022.

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

C.N.P. J. NS; 63.441.836/0001-41, por meio do Secretbrlo Municipal de Administrate e
Finangas, no uso de suas atribui^6es, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n9
8.666/93 e Art. 6? do Decreto 10.024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICACAO proferida
pela Senhora Pregoeira, referente ao Preg3o Eletronlco n9 06/2022 - Processo
Administrative n9 07/2022-CPL; resolve: I - HOMOLOGAR Contratagao de empresa
especializada para aquisigao de masso 3sfbltica e insumo betuminoso para conservagao,
manuteng3o e ampliagao da pavlmentag3o de vias do Munlcfpio de Santa Rita - MA, em
favor da empresa: ITAQUI CONCRETO E ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ 37.145.597/0001-
7220, representante legal o Sr. Eder Buzo Alcine, portador do CPF n® 031.734.629-63.
Vencedor do LOTE II FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA (TIPO: RR 1C) E MASSA
ASFALTICA (TIPO: AAUQ.FAIXA:A), com o VALOR: R$ 1.210.000,00 (UM MILMAO, DUZENTOS
E DEZ MIL REAIS).

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

Secretbrio Municipal de Administrate e Finangas

AVISO DE NOMOLOGACAO
PREGAO ELETRONICO N9 5/2022 * CPL

PROCESSO ADMINISTRATE N9 06/2022-CPL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA, inscrita no CNPJ. sob o N9:

C.N.P. J. N9: 63.441.836/0001-41, por meio do Secretbrlo Municipal de Administrate) e
Finangas, no uso de suas atribulgoes, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n9

8.666/93 e Art. 6® do Decreto 10.024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICACAO proferida
pela Senhora Pregoeira, referente ao PregSo Eletronlco n9 05/2022 - Processo
Administrative n9 06/2022-CPL; resolve: I - HOMOLOGAR Contratagao de empresa
especializada para locato de llcenga de uso de software com slstemas Integrados de
contabilldade publics; publieagao/hospedagem de dados e arrecadagao; e Portal da
Transparfincia; e capacitagao de servidores para uso das ferramentas de interesse do
munlcfpio de Santa Rita MA, em favor da empresa: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
inscrita no CNPJ 17.422.433/0001-38, representante legal o Sr. Antonio de Assis Barroso,
portador <Jo CPF n? 182.670.503-10, com o Valor: R$ 26.510,00 (VINTE E SEIS MIL,
QUINHENTOS E DEZ REAIS).

Santa Rita, S de abril de 202
AMAURY SILVA SANTOS ARAUJO

Secretbrio Municipal de Administragao e Finangas

AVISO DE HOMOLOGA(AO
PREGAO ELETR0NICO N« 6/2022 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATE N9 07/2022-CPL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA -
MA, Inscrita no CNPJ. sob o N9; C.N.P. J. N«: 63.441.836/0001-41, por meio do Secretbrio

Municipal de AdministragSo e Finangas, no uso de suas atribuigSes, com fundamento no
inciso VI, do art. 43, da Lei n9 8.666/93 e Art. 69 do Decreto 10.024/2019, e
CONSIDERANDO a ADJUDICACAO proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao Preg3o
Eletronico n9 06/2022 - Processo Administrative n9 07/2022-CPL; resolve: I - HOMOLOGAR
Contratagao de empresa especializada para aquisigSo de massa asfbltica e insumo
betuminoso para conservag3o, manuteng3o e ampliag3o da pavimentag3o de vias do
Municipio de Santa Rita - MA, em favor da empresa: CONSTRUTORA FACMAR EIRELI,
inscrita no CNPJ 28.738.624/0001-20, representante legal o Sr. Fablano Cesar Martins
Braga Galv3o, portador do CPF n9 825.905.163-04. Vencedor do LOTE I FORNECIMENTO DE
EMULSAO ASFALTICA (TIPO: RR 1C) E MASSA ASFALTICA (TIPO: CBUQ, FAIXA: A), com o
VALOR: R$ 1.025.000,00 (UM MILHAO, VINTE E CINCO MIL REAIS).

A Prefeltura Municipal de S3o JoSo dos Patos - MA, atravbs da sua Comlss3o
Permanente de Licitagao - CPL torna publico para conhecimento dos interessados que ostb
realizando Chamada Publica, com Prioridade para Seleg3o, objetlvando a aqulslg3o de
gfineros allmentfcios dlversos da Agricultura Familiar para a composIgSo de merenda
escolar, em conformidade com as resolugfles CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender
as necessldades da Secretaria Municipal de Educagbo, o qual serb processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal n.® 8.666/93 e alteragoes posteriores, e as condigoes do
Edital 3 reollzar-se as 10:00 horas do dla 06 de maio de 2022. A sessao publica de
julgamento serb reallzada nas depend£ncias da Secretaria Municipal de AdmlnistragSo, na
sala da Comissao Permanente de Licitagbo - CPL, situada a Av. Getulio Vargas, 135, Centro
- CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, no dia, hora e local citados, em que serao
recebldos os envelopes de habilitag3o e proposta de pregos. Em atendlmento as
recomendagoes do Munlcfpio e da OMS informamos que a sess2o ocorrerb em local aberto
e arejado, que sera estabeleddo distanciamento mfnlmo de 02 metros de cada participante
durante a sessSo e que serb obrigatbria a utllizagSo de mascaras, luvas e que cada
participante porte seu frasco de blcool e Itens de proteg3o necessbrio. O Edital esta
disponibllizado, na Integra no Portal de Transparency do Municfplo no enderego:
https://saojoaodospatos.m3.gov.br/tr3nsparenda/ . no sistema SACOP e tambbm poderb
ser consultado e obtldos na sala da Comissao Permanente de Ucitag3o-CPL, localizada no
Prbdio da Prefeitura b Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jo3o dos
Patos/MA, de 2* a 61, das 08:00 3s 13:00 horas, podendo ainda ser solldtado atravbs do
e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo enderego e e-mail
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

S3o Jo5o dos Patos/MA, 11 de abril de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

Presidente da CPL

r AVISOS DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N« 1/2022 ~1

A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos - MA, atraves de sua ComissSo
Permanente de Lldtag3o - CPL torna publico para conhecimento dos interessados que
estarb realizando lidtagSo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo Menor Prego Global,
objetlvando a Contratagao de empresa para a prestaglo de servigos tbcnlcos espedalizados
de assessoria, consultorla e acompanhamento presenclal de procedlmentos lldtatbrlos
junto a CPL/Pregoeiro/Equlpe de Apoio atb o envio ao SACOP, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administragao, o qual serb processado e julgado
em conformidade com as disposigdes da Lei Federal n.9 8.666/93 e alteragfles posteriores
e as condigdes do Edital 2 realizar-se 3s 10:00 horas do dla 28 de abril de 2022. A sessSo
publics de Julgamento scr3 reallzada nas dependences da Secretaria Municipal de
AdmlnistragSo, na sala da ComissSo Permanente de Licitagao - CPL, situada a Av. GetOllo
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, S3o Joao dos Patos/MA, no dia, hora e local citados,
em que serao recebldos os envelopes de habilitagSo e proposta de pregos. Em
atendlmento as recomendagdes do Municipio e da OMS Informamos que a sessSo ocorrer3
em local aberto e arejado, que serb estabeleddo distanciamento mlnlmo de 02 metros de
cada participante durante a sesslo e que serb obrigatdria a utllizagSo de mascaras, luvas
e que cada participante porte seu frasco de 3lcool e Itens de protegSo necessbrio. 0 Edital
esta disponlbilizado, na Integra no Porta! de Transparency do Municipio no enderego:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e tambbm poderb
ser consultado e obtldos na sala da ComissSo Permanente de Lidtag3o-CPL, localizada no
Predio da Prefeitura a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, $3o Joao dos
Patos/MA, de 2* a 6*, das 08:00 3s 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado atravbs do
e-mail: cplsJpma@gmall.com..Esclarecimento adicional no mesmo enderego e e-mall
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

L TOMADA DE PRECOS N9 2/2022.
Santa Rita, 5 de abril de 2022

AMAURY SILVA SANTOS ARAlilO
Secret3rio Municipal de Administrag3o e Finangas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGAO ELETRONICO N« 020/2021-CPL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9 011-2021-CPL -
PROCESSO ADMINISTRATE N9 037/2021-CPL - DECISAO DE REVOGACAO DO PRIMEIRO

TERMO ADITIVO 00 CONTRATO N9 66/2021. A pregoeira Oficlal do Munlcfpio de Santa Rita
torna publico que: CONSIDERANDO que a autoridade competente no bojo do preg3o
eletronico determinou a RevogagSo do PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N9

66/2021, referente ao Pregao Eletronico 020/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N« 011-
2021, formallzada nos autos do Processo Administrative N9: 037/2021-CPL, cujo o objeto £
a prorrogagSo do prazo de Vigfcnda do Contrato N® 66/2021, de contratag3o de empresa
especializada no fornecimento de produtos de consumo humano para atender as
necessidades da secretaria de educag3o, juventude, esporte, lazer, cultura e turismo do
municipio de Santa Rita • MA. CHAMO 0 FEITO A ORDEM para cumprir a decis3o da
Autoridade competente reallzada em 08/04/2022 e REVOGO OS ATOS DO PRIMEIRO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N«66/2021, do Preg3o Eletrbnico 020/2021-CPL, tendo em
vista que a Administragao Publica possui a faculdade de rever os seus atos, de forma a
possibilltar a adequag3o destes a realidade fatlca em que atua, previsao do principio da
autotutela, que estabelece poder a administragSo publica o poder de controlar os prbprios
atos, anulando-os ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Quaisquer
informagbes poder3o ser obtidas junto a CPL no enderego e-mail:
licltacao.santarila@gmall.com. Santa Rita - MA, 08 de abril de 2022. KARINA BORGES
CUTRIM - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO&O DOS PATOS
AVISO DE LICITACAO

CHAMAMENTO PUBLICO N» 1/2022.
A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Palos - MA, atravbs da Secretaria

Municipal de Saude, torna publico para conhecimento dos interessados que esti realizando
CHAMAMENTO PUBLICO, em obediencia aos principlos que regem a AdministragSo Publica
e demals dlsposigbes legais e, subsidlarlamente a Lei Federal 8.666/93, para
credenciamento de empresa na area da saude, que tern por objeto Credenciamento de
Pessoas Jurfdicas para prestagao de servigos medicos em geral (mbdicos, enfermelros,
fisioterapeuta. dentista e outros) para atuagSo na Rede Municipal de Saude conforme
condigoes, quantidades e exigencies estabelecidas no Edital, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saude, estando aberto o prazo para credenciamento a partir do dla
12 atb o dia 29 de abril de 2022, no horbrio das 08:00 as 13:00 horas, na sala da ComissSo
Permanente de Licitagao - CPL, situada a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
S5o JoSo dos Patos/MA. O Edital esta disponlbilizado. na Integra no Portal de
Transparency do Municipio no enderego:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencla/ . no sistema SACOP e tambbm podera
ser consultado e obtidos na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, localizada no
Prbdio da Prefeitura 3 Av. Getulio Vargas, 13S, Centro - CEP: 65.665-000, S3o Jo§o dos

A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos - MA, atravds de sua Comissao
Permanente de Licitag3o - CPL torna publico para conhecimento dos interessados que
estar3 realizando llcitag3o na modalidade Tomada de Pregos, do tipo Menor Prego Global,
objetlvando a Contratag3o de empresa para a prestagao de servigos de anblises flsico-
qulmlco e bacterloldglco de 3gua e controle de qualidade para atender as necessidades do
Municipio, o qual serb processado e julgado cm conformidade com as disposigdes da Lei
Federal n.9 8.666/93 e alteragoes posteriores e as condigoes do Edital 3 reallzar-se 3s 14:00
horas do dia 28 de abril de 2022. A sessSo publica de julgamento ser3 reallzada nas
dependencies da Secretaria Municipal de Administragao, na sala da ComissSo Permanente
de UcitagSo - CPL, situada a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 53o Joao
dos Patos/MA, no dia, hora e local citados, em que ser3o recebldos os envelopes de
habilitag§o e proposta de pregos. Em atendimento as recomendagdes do Municipio e da
OMS Informamos que a sessSo ocorrera em local aberto e arejado, que ser3 estabeleddo
distanciamento mlnlmo de 02 metros de cada participante durante a sess3o e que Serb
obrigatdria a utllizagSo de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de
alcool e itens de protegao necessario. 0 Edital esta disponlbilizado, na Integra no Portal de
Transparency do Municipio no enderego:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e tambdm poderb
ser consultado e obtidos na sala da Comissao Permanente de Licitag3o-CPL, localizada no
Prbdlo da Prefeitura 3 Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, S3o Jo3o dos
Patos/MA, de 2* a 6*, das 08:00 bs 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado atravbs do
e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo enderego e e-mail
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

S2o Jo3o dos Patos/MA, 11 de abril de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS£ DE RIBAMAR
AVISOS DE AOIAMENTO

PREGiO ELETRONICO NS 3/2022 - CELICC/PMSJR. PROC. N« 1295/2021/SEMUS

A Prefeitura Municipal de S3o Josb de Rlbamar - MA, atravds do sua
Pregoeira, torna publico aos interessados que a SessSo que estava prevlsta para ser
realizada 3s 10h:00min (horbrio de Brasilia) do dia 20 de abril de 2022, cujo objeto £ a
Aqulslg3o de esteslbmetro de bauru e monofllamento, para dlagnbstico de hansenlase,
visando atender a demands do programs municipal de controle de hansenlase, do
Municipio de 5§o Josb de Ribamar, serb adiada para o dia 28 de abril de 2022, 3s 10:00.
A sessao publica acontecerb pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 0 Edital e
seus anexos estao a disposigbo dos Interessados no enderego supra, de 2* a 6* feira, no
horbrio das 08:00h as 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site
www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poder3o ser consultados e obtidos gratuitamente.
O Edital tambbm pode ser adquirldo no site www.licltacaosaoJosederlbamar.com.br.
Qualquer modlficag3o no Edital serb divulgada na forma do artigo 21, § 49 da Lei
8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de
esclarecimentos deverao ser protocolados atravbs do site:

Fttn documento pod* nor veriftendo no *nd*rejo elntrflnko
hnp://www.ln.gov.br/*ulentlddJdc.html, polo cddlgo 05302022CW1Z00J08

Documrnto iMlrtido drgiulm«nt»i eonformo MP n# 2.200-2 d« 24/08/2001, ICI
que instilui a Infraettrutura de Chaves PObUcas Brasllclra - ICP-8rasll. HJJ!
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“Pobres sao, tambem,aqueles que
naosabem o que fazer com a vida”.

drpettA'®gmall.com| www.Iornalpequcno.com.br

Duramente criticado,
Weverton explica motivo
de ter retirado assinatura
da CPI do MEC
0 senador Weverton Rocha, pre-candidato ao govemo do
estado,sofreu duras crlticas por ter retirado a sua assinatura
a favor da chamada 'CPI do MEC’.Adversaries do pedetista
denunciaram que a atitude do parlamentar maranhense expSe
uma suposta rela^ao sua com o govemo do president? Jair
Bolsonaro,"principal interessado em jogar para debaixo do
tapete as denuncias de corrupcao que pairam sobre o Ministerio
da Educaqao”.
Em nlvel nacional, o renomado jomalista Reinaldo Azevedo
bateu forte:“Tres senadores retiraram assinatura da CPI do
FNDE. Dois deles sao Oriovisto Guimaraes (PR) e Styvenson
Valentim (RN),do Podemos. O ‘morista’Alvaro Dias, chefao
da sigla, e contra. Farmlia de Oriovisto tem negocios como
MEC. Mas retirou ‘por convic$ao\ Claro! Ambos usaram o
mesmo argumento frouxo: em ano eleitoral,haveria politiza^o
da CPI. Pode usar o FNDE em eleiqao.Nao pode e investigar
safadeza.LIXO! O terceiro, que fugiu ap6s pressao, e Weverton
(PDT-MA). Disse apenas que fez o certo.O certo, no caso, seria
nao apurar.Ha coisas na esquerda que so o PDT faz por voce”,
postou Reinaldo Azevedo.
Em nfvel local, o secretario de Comunica<;ao do govemo
Carlos Brandao, Ricardo Cappelli, tambem criticou Weverton
duramente:"O parlamentar 'BolsoLula' se comporta assim.
Em Brasilia,lidera o or^amento secreto e ajuda Bolsonaro,

^
Jiuando-o de se explicar sobre os escandalos no MEC. No seu

•'"‘̂ ydo,afirma que e Lula.E acha que engana todo mundo”,
,ou Cappelli, apos vir a tona a informagao de que o senador

retirou sua assinatura da CPI numa manobra articulada pelo
senador Randolfe Rodrigues.
Para evitar a CPI, que poderia revelar trafego de influencia e
corrupgao no ministerio da Educa^ao, Bolsonaro teria escalado
o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira,que, com o
presidente da Camara,Arthur Lira, comandaria o chamado
ortjamento secreto.Lira no Maranhao, era mar^o, e defendeu a
pre-candidaiura de Weverton Rocha ao govemo.
WEVERTON ESCLARECE-Procurado pelo blog 0
INFORMANTE (Gmpo JP),nessa segunda,11, o senador
Weverton Rocha disse que retirou a assinatura, "imediatamente
apos assinar", porque percebeu que a CPI caminharia numa
linha tenue: "Cheguei a assinar o documento da CPI,mas
imediatamente apos assinar,ao examinar melhor a quest2o,
entendi que a CPI caminharia numa linha tenue entre a
necessaria apura^ao de cormp?ao no govemo e a exposigao
de parte da comunidade evangdlica que busca recursos para
seus trabalhos. Entao comuniquei ao senador Randolfe que nao
subscreveria, razao pela qual minha assinatura nem chegou a
subir no sistema”, explicou.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS -MA

AVISO OE UCfTACAO. CHAMADA P&BLICA N* 001/2022. A Prefeitura Municipal de S4o
Jodo dos Palos •MA. atravOs da sua Comissao Permanente de UcrtagSo - CPL toma publico
para conheclmenlo dos inlaressados qua esld realizando Chamada Publics, com Prtondade

Seiegao, objetvando a aquisigao de gSneros allmentidos drversos da Agncuitura
para a composite do moronda oscolar. em conformidado com as resolug6es
E 036/2009 o 025/2012 par8 atonder as nocessidades da Secroiana Municipal

do Educagdo, o qual sera procassado a julgado em conlormidade com a Lei Federal ft,*
8.666/93 e alleragdes poslertores, e as condlgftes do Edllal a reall2ar.se as 10:00 boras do
dia 06 de mao de 2022. A sessAo publica de julgamenlo sera realizada nas depervdAndas

Secroiana Municipal de AdmimstragAo. na sala da ComissAo Pormanento do Licitagdo -
slluada aAv. Gelulio Vargas, 135, Centro •CEP 65.665-000, SAo J0A0 dos Patos/MA.

T .a.hora e local dlados, em que serAo rocebidos os envelopes de habllllapAo e proposta
pregos. Em alendimenlo as recomendagdes do Munidpio e da OMS informamos qua a

sessAo ocorrorA om local aborlo e erojado. quo sorA esUbdeodo dislanaamenlo mimmo
de 02 melros de cade participate durante a sessAo e que serA obrlgatdrta a utlllzapAo de
mascaras, luvas e que cada participate pone sau frasco de Alcool a liens de proiegAo
necessArto. O Edital estA disponibilizado.na Integra noPortal de TransparAnoa do Municipio
no endorego: ht1ps://sao]oaodospatos.ma.gov.br/transparanda/ , no sisloma SACOP e
tambAm poderA ser consuKado e obtldos na sala da Comissao Permanente de UdtagAo-
CPL. tocalizadanoPrAdioda PrefeituraAAv.Gelulio Vargas. 135,Centra - CEP 65.665-000.
SAo J0A0 dos Patos/MA, de 2* a 6*. das 08:00 As 13:00 noras,podendo alnda ser solidtado
atravAs do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esdareamenlo adoonal no mesmo endorego e
e-mail dlados a alnda peb lelefone 99 98421-9518. SAo J0A0 dos Patos (MA), 11 de abril
de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

AVISO DE UCITApAO. CHAMAMENTO PCIBUCO N- 00112022. A PreMuta
Municipal de S3o Jo3o dos Palos •MA. atraves da Secrelaria Municipal de Sau-
de. torna publico para conheclmenlo dos interessados que esta realizanco CHA¬

MAMENTO PUBLICO, em obedifincia aos principios que regem a Admimstrapao
Publica e demais disposigfles legais e. subsldlariamente a Lei Federal 8.666/93.
para credenciamertlo de empresa na Area da saude. que lem por objelo Cre-
denciamento da Pessoas Jurldicas para prestegfio de servigos medicos em geral
(mOdicos. enfermeiros. fisiolerapeuta. deniista e oulros) para atuagao na Rede
Municipal de Saude conforme condigoes , quantidades e exigfincias eslabele-
6das no Edital. para atender as demandas da Secrelaria Municipal de Saude.
estando aberto aberto 0 prazo para credenciamenlo a partir do dia 12 at6 0 dia
29 de abril de 2022, no horAno das 08:00 as 13:00 horas. na sala da Comissao
Permanente de LicitagAo- CPL. situada a Av. Gelulio Vargas. 135.Cenlro - CEP:
65.665-000. Sao JoAo dos Patos/MA. 0 Edital esta disponibilizado. na Integra
no Porial de Transparency do Municipio no endorego: https://saojoaodospatos.
ma.gov.br/transparencia/ . no sistema SACOP e lambAm poderA ser consultado e
obtidos na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPl. localizada no Predio
da Preleitura A Av. Getulio Vargas, 135. Centro - CEP: 65.665-000, SAo Joao dos
Patos/MA. de 2* a 6*. das 08:00 As 13:00 horas. podendo amda sar solicitado
atravAs do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esdarecimenlo adicional no mesmo
enderego e e-mail citados e ainda pelo telefono: 99 98421-9518. SAo Joao dos
Patos (MA). 11 de abril de 2022. Kairo Coelho de Sousa Correa-SecrelArio Mu¬

nicipal de Saude

' ALUGA-SE PARA EVENTOS
TEMPORADAS E FINAI5 DESEMANA. RESERVE AGORA:

Piscina,campo de futebol,churrasqueira e toda estrutura que vocA merece.
99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310 /

Auxflio Brasil:beneficios deste mes
comecam a ser pagos quinl
Os beneficios do Auxilio
Brasil referentes ao mes abril
comegam a ser pagos a partir
da proxima quinta-feira (14).
0 pagamenio de RS 400 e
feito de acordo com o final do
Numero de Inscrigao Social
(NIS), ou seja, quern tem NIS
final 1, recebe 14 de abril;
quern tem NIS final 0 recebe
no dia 29.
O programa e voltado
para pessoas em silua^ao
de vulnerabilidade
socioeconomica, com renda

familiar mensal per capita de
ate RS 105, consideradas de
extrema pobreza. Tambem
podem receber o beneficio,
as familias em situagao de
pobreza, com renda familiar
mensal per capita entre RS
105,01 e RS 200, desde que
tenham, entre seus membros,
gestantes ou pessoas com
menos de 21 anos.
De acordo com o economista
Cesar Bergo, o recurso
e fundamental para as
familias de baixa renda e

(D.Paulo Evaristo Ant)
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aumenta o consume dessas-
familias. “O Auxilio Brasil k
fundamental em urn pals com
essas desigualdades como
o Brasil. Entao, a economia
e afetada positivamente
por esses valores pagos,
embora em valores pequenos,
mas importantes para
essas familias e para a
sobrevivencia delas.”
Atualmente, pouco raais de 18
milhoes de familias brasileiras
sao atendidas pelo programa.
(COM INFORMACOES DO BRASIL SI)

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

O Projeto de Lei 3.972/2019
que exige a identifica^ao do
Cadastro de Pessoa Fisica
(CPF) de quern aposta em
loterias da Caixa Economica
Federal, de autoria do senador
Roberto Rocha (PTB-MA),
e urn dos seis itens da pauta
da reuniao da Comissao de
Assuntos Economicos (CAE)
do Senado desta ter^a-feira
(12).
De acordo com o senador
maranhense, a medida

pode evitar que as loterias
sejam usadas como meio
para a lavagem de dinheiro.
“Precisamos restringir essa
possibilidade”, disse Rocha a
Agenda Senado.
Pela proposta, a ideniifica^ao
do apostador passaria a ser
obrigatoria, assim como a de
quern for receber o premio.
Caso os CPFs sejam diferentes,
o texto preve que ambos
deverao ser identificados e o
sacador precisara apresentar
uma justificative para substituir
o apostador original — nesses

casos, tamo as identifica^oes
quanto a juslifica^ao deverao
ser enviadas ao Conselho
de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf).
A aprovat;ao do texto e
defendida pelo relator da
materia, senador Rogerio
Carvalho (PT-SE).Mas ele
pretende apresentar algumas
modificagdes. Se foraprovado
na CAE e nao houver recurso
para votagao no Plenario do
Senado, o texto segue direto
para a Camara dos Deputados.

SAUDE MENTAL
SUS realizou quase 60
milhoes de atendimentos
psicossociais nos CAPS de
todo o Brasil entre 2019 e 2021
0 Sistema Unico de Saude
(SUS) realizou.entre 2019
e 2021, quase 60 milhoes
de atendimentos em saude
mental nos Centros de Aten^ao
Psicossocial (CAPS) no Brasil.
E para ampliar o suporte dado
a populagao, o Ministerio da
Saude e o Hospital Albert
Einstein vao capacilar os
profissionais da Atenqao
Primaria,porta de entrada do
cidadao ao SUS.
0 treinamento visa a
identifica^ao precoce dos
transtomos mentais e sintomas
relacionados, como ansiedade,
depressao, surtos psicoticos,
ideai;ao suicida, crises de
agitato e agressividade.

A capacita^ao sera realizada
em parceria com o Hospital
Alben Einstein,por meio
do instrumento chamado
"Mental Health Gap Action
Programme (mhGAP)" criado
pela Organizatjao Mundial
da Saude (OMS). Trata-se de
um protocolo que aborda o
manejo integrado de condigoes
prioritarias e mais comuns em
saude mental, com protocolos
que auxiliam as equipes de
saude nas decisoes clinicas.
Atualmente,o Brasil conta
com 2.795 Centros de Atentjao
Psicossocial (Caps) em todos
os estados e o Distrito Federal.
(COM INFORMACbES D
SAUDE)

S DO MINISTERIO OA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA
AVISO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N° 001/2022. OBJETO: Contratapao de
empresa de engenharia para conslruoao de galenas lubulares
(microdrenagem) nas vias publicas do municipio de Timon
- MA. em especial na regiao do Parque Piaui - II. conforme
especificapao e detalhamentos no edital e anexos. TIPO: Menor
prego. DATA DA SESSAO: 27/04/2022 Ss 09h00min. LOCAL:
Sala dereuniaoda Coordenaoao GeraldeControledas Licitapdes

de Timon/MA, siluada na Praga Sao Josd. S/N, Centro. Timon/
MA. INFORMAQOES: Coordenagao Geral de Controle das
Lidta$6es, sediada no prddio da Preleitura Municipal de Timon.
localizada na Prapa Sao Jos6, s/n, Centro. Timon/MA. E-mall
para informagoes e solicitapao de edital licltacao@timon.ma.gov.
br. Presidente da CPL: Llllane de Franga Lima.

Timon,Maranhao 11/04/2022.
Semlramis Antao de Alencar

Coordenadora Geral de Licitacdes do Municipio de Timon/MA.

Anderson Martins
toma posse como
vereador na
Camara de Sao Lufs
O suplente de vereador
Anderson Martins (Avante)
toma posse, hoje (12),
na Camara Municipal de
Sao Luis, como vereador,
no lugar de Beto Castro,
que solicitou uma licenqa
de 121 dias para tratar de
assuntos particulares. A
posse esta marcada para as
8h30, na sede do legislative
municipal, na Rua da
Estrela, no Centro.
Durante quatro meses
em que estara sentado
na cadeira de vereador,
Anderson pretende dar mais
visibilidade ao seu trabalho
em defesa das manias e da
juventude da cidade, fazendo
indicates e projetos que
serao encaminhados ao
plenario e ao prefeito.
Pretende tambdm abrir um
didlogo com o Govemo do
Estado e outras esferas do
poder publico.
"Vamos voltar para a
camara para continuar
aquele projeto que
come^amos em 2015, da
nossa frente parlamentar
de apoio a crian^a e
ao adolescente. Temos
tambem outras propostas,
entre elas, dar retaguarda
aos orgaos de defesa
social, as associates,
creches, instituii;6es de
acolhimento,para que elas
tenham capacidade tecnica
e uma estmtura capaz de
captar recursos para que
possam andar de forma
independente", destacou.
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O nosso abraqo desta ter<;a-
feira vai para a historiadora
e advogada, Ralssa Rabelo
Lindoso, que comemora mais
uma primavera, e vai celebrar
a data ao lado da familia. A
aniversariante, os votos de
muito sucesso e felicidades.
Parabens!

•Petroleo Mart;o: S139.00.
Petroleo hoje: 599,00. Dolar
Mar^o: $5.10. Dolar hoje:
S4.69. Pret;o do combustivel?
O mesmo. @rafaelbboa

•Defesa compra viagra e
remedio contra calvicie e fica
tudo por isso mesmo.Que Pais
anestesiado se tomou o Brasil.
@HugoAg0g0

•Nao ha vaso comunicante
entre a realidade da Guerra
da Ucrania e a "analise" de
uns mequetrefes brasileiras.
Para esses mequetrefes. os
Estados Unidos, o Reino
Unido e a Uniao Europeia
apoiam ucranianos nazistas
contra russos ameatjados pela
Otan. Gente doente ou paga. (2)

mariosabinof

•Clara q a galera foice e
martelo t5 promovendo ataque
em massa a quern divulga
notidas sobre a Ucrania que
nao mostrem a mae Russia
como amorosa e a Ucrania
como nazista. E claro.
Repetindo mais uma vez: pra
mim e um privilegio estar do
lado oposto dessa escoria @
Ostralna

O professor perguntou para a
aluna:— Rosana,me diga, qual e
o elemento tem a formula
qulmica H2S04?
A garota colocou um dedinho
na boca, pensou, pensou e
disse:
— Ai professor... ta na ponta
da lingua!
E o professor impacienle falou:— Entao cospe logo, porque 6
acido sulfurico!

Sobe
Oito habita^oes de interesse
social, localizadas no casarao
n° 445, na Rua do Giz, no
Centro Historico, foram
entregues pela Prefeitura de
Sao Luis, em solenidade na
manha desta sexta-feira,8.

Desce
Um bebe de oito meses morreu
apos uma briga entre os
pais, na cidade de Cenlro do
Guilherme, distante 289 km
de Sao Luis.A vltima sofreu
uma lesao na coluna cervical
e nao resistiu a gravidade do
ferimento.



L M A R A N H A O | T E R C A - F E I R A | 1 2 D E A B R I L D E 2 0 2 2 | J O R N A L P E Q U E N O

Politica
rodacaag'Jornalpoqugno.com.br Iwwwjornalp9quono.com.br

ft GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
EMPRESA MARANHENSE OE ADMINISTRATED PORTUARIA -EMAP

jgj— v AVISO OE UCUAQAO
LICITATAO LRE ELETRDNICA N* 004/2022-EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRATE© PORTUAR1A-EMAP loma publico Quo reNtzara
a UCJTAQAO LRE ELETRDNICA N* 004/2022 - EMAP.p«fo erltirlo da|ulgam«nto imnor pr©go (kXa
unlco), no Raglma da Emprallada por Prego UnltArto, no mode da Dispute Fachado, no dla
11/05/2022,A* 9h30.HofAno do Braillta por mo*o do usodo recursos do locnologj da informagAo.peto
»ite vfM%wJlclUcoat-«.com.br. wsante a contralagao do empresa espeoafroda pora recuperegAo
mocanirada do paWnemo imemavado a retuperecao do interne da drenagem superficial do Barge 100.
mcVjSrvo acosso. no Porto oo Itaou* ©m SAo Luis - MA. com orgamenio estimate da RJ 2.674.550.78
(<X»s ndhOos.sosconloa o strlenta e quatro ml. qumnomoa o cmquonu reals a setonla a oto centavos),
da acordo com o constanlo no Proco&so Admmlstratrvo n* 496/2022 - EMAP. do 25/D2/2022 a
eipooflcagPe* do Edital a aeus Anoios. a am con'orndads com as dnpougtos do Roqulamenlo do
Uataqdes a Conlralos daEmpress Maranhense do AomrustnipAoPortuaru •EMAP,pels* tepougfles da
Lai Complamentiir n' 123.da 14 da dofombro da 2006 a abara^Aes a L» Federaln* 13.303. de 30 do
junfto da 2016. O ©dial « sous anaxos ©stAo 8 disposnAo dos Interessete* nos ties
wMMJouooovo.com.br o wMM,*map.ma.pc»vJx. no Irik Tronsparfinaa/Compros. podondo ante sor
KtquMdooretuitament© na CSL/EMAP.modianlo sdioUptepolo ©-mat:catQflmap.ma.90v.br.duunta os
dias utea. das ends i2heoas 13has 17h.Fones (96) 3216-6513/3216-653102166532 0 3216-6028
Esdareomtetos a intormofOes adioonais serte prasiates aos inurossados no site
wMM.emap.ma.gov.bf. no Hr* omaQ/lransparOneafliataptes. c cu notiFcapAo dirota alravOs do Fax ou
Cana ou amal Teietones (98) 3216-6531 32166532•3216-6533

S8o Luis-MA.11 de abnl do 2022
Ravla Alaxsandra Nolato Miranda Carvalho

Gerenie de Compres a Conbatos da EMAP

SINTRACE'R.SUL/MA

r>
EDITAL DE CONVOCACAO DE ELEIC6ES

SINDICAIS 2022

O Prwantenl© no SvuKunfo KIMTRACE
«0«n(mO* illrtj'nin•-

COITAL DC CONVOCACAO - LLCigOf S AMChCAlf

intamsjn<ipai Ocn
mdemtas Oa Htgon* »u' do Uaianhte no

ai'CMipOot esiaUiUras ccvwcca v>io* os NiteosI«»I <*•acordo com o.11.18.24do Esucueo Social da Enbdaoe cvwa as ELEICOES SINDICAIS da
•do Cor\tMJx> F^ca: para o Qu.vdn4n«2022 a >02» A voCagAn KtrfocMl

no dm OM34/KJI2. no noraro dat SftOOnUn 4a 1Th OOmln.om AcHUndla time n*
tl na tnde no stnooeo. em out/os nurdooi rot PA de cola odaoe. Pom Jesus
das MmMflU 02 ClflttHHHB BOM 03 R‘ira» uma CM.Sao[aiBMMdo PreiAo
uma 05 Vila Nova dos LUiurtoi urn* 06 8t» P»dto da Aaua Oranca.07 O pmro

o rcip-ttro das cnapo> concert©nt*s ao r*e«t> >•'» 20 dvrt caniaat.% m pamr
ocirai As nscngOea 'vuli.-nd.tt na sedrt do SWtd-csto. na

vao de suit
Ar.«os 7.11/

inn*.para

08.

na aedrt do
Bom future,n* 620.Balrro Jacu de 11 de A0RIL a JO'04rJ0>2 nehontno Aas

)8.-60h at 11:00 loai ©stamus a d pettoe r<abM.tds para presur
vrfomvaqabet ng /eranret ad proceaso ©Atom.’ receber dco.-monla^A) e ‘ornece'mono (Os ped-oers C* r»»sax»s de Cn̂ sas deve'Oo »«» ap-etenlodos am dvipn
comptotat ccm lodos os membros da Dvelona • do Conemfo Fecal e 3
requertTMirio deverd ter Ov'QxX) a Ccm.tide Eleeorel em uma vw «jT:«.-vr.»»
dot tegue/et documento© i '/A4 d© OuMAcACte CO cancbdaio (noma, niiaqao.
•tUde civil, endareco n* CPF, RC. • c«rqo qua eorveorre »‘Ji Ctl«n an

A^adinu LUn r|« Abt4 de 2073

*/„L M>
Jjiran Silva Bald S’vw

CPF
E MAIL -

Jairao Silva Balo A'.
PretHJenU do SINTKACE.JC%U}xMA

:in.t
i SINTHi
RO COO•77.683-91 RO 000074911297 BSPrVA

000 08123-40«dL»iii!t»c*rsu','>aLCPPtmaiLtlr,,3»*i0'

m
ELEIQOES SINDICAIS

EDITAL
0 Presidents do Smdicato das Induslrias do Arroz do Estado do Maranhao -
SINDIARR02. avisa a lodos os associados e demais empres^rios da calegoria.
qua serS realizada Eleioao no dia 13 dd Maio de 2022 .no perlodo das lOhOO ds
16h00. a Posse da Diretoria Eleita as 17h00. na Sede deste Sindicalo, slta na
Avenlda Jerflnlmo da Albuquerque, s/n° , Edificlo Casa da Industria Albano Fran¬

co. 4° andar S3o Luls/MA.para composipao da Direloria.Conselho Fiscal, Dele-
gado Representanie e respectivos suplante, junto a FIEMA. devendo registro de
chapa ser apresentado a secretaria do Sindicalo, no hordrio das 8h00 as 12h00
e das 14h00 as 18h00, no periodo de (quinze) dias a contar da publica^o deste
Aviso. Edital contendo as instnifoes sobre o referido pelilo enconlra-se fixado na
sede desta entidade.

Sdo Luis,13 de abril de 2022.
Atenciosamenle.

j’’cmlat Orisp.tr New
Preildmite

ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO.PATRIMDNIO

E ASSI5TENCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA A0JUNTA OE REGISTRO OE PREQOS - SARP

AVISO DE L1CITACAO
PREGAO ELETR6NICO N* 023/2022 - 5ARP/MA

PROCESSO AOMINISTRATIVO N> 41169/2022- SARP/SEGEP
O SECRETARY ADJUNTO DE REGISTRODEPREQOS tome putkeoquo fare real7a>. na lorma da Le<
n* 10.520. de 17 do|ulho de 2002. do Doaolo n* 10.024, de 20 do volombra de 2019. da Lol
Complemonlar n* 123/2006. do Deoelo Etladual n* 36.164, de 21 de Mtembm de 2020, da Loi EsUdual
n* 9 529. de 23 de teiembrode 2011 e da LolEtUdualn*10*03.oe 29 da deiambrode 2015, aptcando
subudianamonta a Lai Federal n* 8.666. de 21 de (imho do 1993 e demat normal regulamonlares
oertmentat 6 esteoe, loia^o na modakdada Pr*g»o na lerma EUtrOnica. oom entteo da jUgamento
Manor Pro«o por Lola, otyeUvando o Rogntro do Procot para contraU?*o do omprota para
preaugio de aervlgoa de manutencAo predial conilnua,prevanUva •corretlva dat edincagdea,no
dla 28/04/2022,At 146 (herArtodaBraiKta),alravAt domaderscuraot de tecnologu da ritormacSo.no
tita WMvr.comprat.ma.gov.br, aendo proudida por Pragoean da Secretaria Aqunta de Registro de
Preqoa- SARP/MA. aituada na Av.JarAnlmo de AJbuquarqu©,Edtflclo Clodomlr MlleL a/n*.4’andar,
CtDiau - SAo Lula/MA.CEP: 85074-220.O Pregoaro inform* qua. o adital aocontra-t* duponlval na
pAglna v.«b wvrw.compraa.mA.govJ>r•www.tegop.mA.gov.br.

SAo tula.60« abnl de 2022
Deimleon Nava* do*Sanloa

Secreuno Adjunto da Registrodo Profot -SARP/MA
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O mundo nos olha enquanto o Brasil faz que olha
0 Brasil sempre foi um pals dominado
pelos estados do Sul e Sudeste. Mais
populosos e mais ricos, eles sempre nos
olharam na marginalidade, e sempre
couberam a nos as sobras e os programas
de auxilio. Sempre concentramos a
pobreza e, para muitos, so somos fones em
crescimento populacional.La sao feitas as
leis e criados os monopolios. Esse poder
faz com que estas regioes levem a maior
pane do or^amento da na^ao.
A grande maioria dos presidents
brasileiros nasceu nesta parte do pals,
que hi anos domina o Brasil. Havia ate
uma dominagao natural, chamada de
"politica do cafe com leite"; ou seja, ora
o presideme era mineiro, ora paulista.E
quando surgia um que, por desfgnio do
destine, chegava ao poder,como Jose
Samey, se tentasse fazer alguma coisa que
pudesse dar for^a a outras regioes (como
aconteccu com a Ferrovia Norte-Sul), era
combaiido e a obra recebia apelidos como
"ferrovia do nada a coisa nenhuma".
Nao sei se eramos o nada ou coisa
nenhuma. Ou os dois. Essa discriminagao
juntou Sao Paulo e sua industria de
caminhoes a paises esirangeiros que
viram,com temor, o que seria competir
no mercado de graos com um Brasil
competitive em logistica de transpones.
E a Ferrovia Norte-Sul (FNS) hoje e
fundamental ao crescimento brasileiro; 6 a
espinha dorsal do iransporte competitivo,
que viabiliza a produ^ao de varias regioes.
Mas foram cerca de 35 anos para ficar
pronta; ainda em sua versao embrionaria,
pois e uma obra iniciada em 1988 e sua
condusao esta prometida para junho deste
ano. Mas a FNS fez renascer o sistema
ferroviario do Brasil, pois as ferrovias
que ligam regioes a ela, como uma
espinha dorsal, algumas delas ja estao em
construqao, como a Ferrovia de Integragao
do Centro Oeste (FICO), em Mato
Grosso; a Ferrovia de Integragao Oeste
Leste (FIOL), na Bahia; e ja aulorizada a
Ferrovia que liga a FNS a Balsas, em seu
primeiro estagio.
0 simples fato de sua existencia ja traz
grandes beneficios ao Brasil, que vao alem
do sistema ferroviario. Adiante vou falar
sobre isso. E a chamada elite brasileira do
Sul e Sudeste brasileiro faz questao de nao
olhar nem se interessar pelas excepcionais
vantagens que o Maranhao tern em
logistica de iransporte, comparaveis as
melhores e mais rentaveis do mundo.E o
mais grave: ninguem tern, estado nenhum,
nada igual no Brasil.
Embora a elite brasileira nao queira

olhar, os estrangeiros ja enxergaram isso
muito bem. Os portugueses da Grao-Para
Multimodal (GPM), hoje naruralizados
brasileiros,por exemplo, enxergaram
tudo isso, por meio de engenheiros
competentes e experientes, conhecedores
do Brasil e do mundo,pois estiveram
antes de decidir pelo Maranhao, em
varios estados brasileiros e em outros
continentes, achando aqui, na baia de Sao
Marcos, o que estavam procurando: um
local excepcional para construir um porto,
que, sem duvidas, formara com os portos
do Itaqui, Terminal da Ponta da Madeira,
porto da Alumar e, possivelmente, o
Porto Sao Luis, que passa por mudan<;as
acionarias, um gigantesco complexo
portuario, que sera tao importante como
o Porto de Santos foi para a economia do
Brasil.

escolhidos grandes centrais de distribuii;ao
de produtos Chineses para essa parte do
pafs. Eu tenho em maos esse trabalho
de grandes especialistas Chineses, que
leve em seus componentes grandes
t£cnicos tambem de outros paises,
europeus e asiaticos. Certamente essas
mercadorias virao em grandes navios
"porta conteineres", abrindo para nos uma
grande possibilidade de exportar produtos
brasileiros da regiao e do Maranhao;
nao so para a China, mas iamb£m para a
Africa, que vai experimentar um grande
crescimento e pode ser otimo parceiro
comercial nosso, usando a mesma Rota
da Seda. Para isso, estamos acelerados
nas providencias para a instalagao de uma
Zona de Processamento de Exportaqao
(ZPE), em Sao Luis, para produzirmos
produtos que serao exportados sem
nenhuma cobran<;a de impostos, atraindo

/ / , \\ interessados de todas as regioes para, \ "O Brasil faz que nos olha,mas os / / investirem aqui, ampliando em muito a
estranaolros olham o veom o MaranhSo tnduStrializa?So do estado.estrangeiros olham e veom o Maranh3o
como todos deverlam olhar.Uma terra
promissora, capaz de mudar uma vasta

regiao e ajudar muito o pafs"

0 mundo olha para nos, enquanto o Brasil
faz que olha. E a maior prova disso e o
olhar perspicaz que o colosso chines nos
deu, mesmo sem nenhuma participagao
nossa.Eles viram que uma imensa parte
do Brasil, exatamente a que esti segurando
o PIB brasileiro, que hoje produz mais
graos do que o restante do Brasil - uma
imensa regiao com potencial de grande
crescimento -, era o ideal para eles. E
escolheram Sao Luis como a melhor porta
de entrada para seus produtos no Brasil
para a regiao que esta crescendo. E nos
nem sabiamos desses estudos. 0 Brasil nao
nos ve,mas o mundo nos ve.
ROTA DA SEDA - Estou falando do
que conhecemos no Brasil por “Rota da
Seda", um cinturao logistico que cobre
todos os continentes e escolhe portos de
grande capacidade e infraestrutura logistica
adequada para a localizaqao de centrais
de distribuiqao de mercadorias chinesas
nestes paises e ate em outras naqdes do
cominente. Quando a infraestrutura nao
esta pronta,mas precisa ser construida,
eles financiam ou constroem e exploram;
sejam portos, ferrovias, estradas de
rodagem e outras infraestruturas. Portanto,
perfeito para nos, estado em formaqao,
caminhando para ser o centro logistico
dessa ampla regiao brasileira.
Tudo isso para construir nos locais

Mas nao e so isso. Nessa negociaqao que,
forqosamente ira acontecer, poderemos
nos tomar grandes fomecedores de Credito
de Carbono para a China, pois eles vao
precisar muito desse credito, equivalente
ao carbono emitido por induslrias chinesas.
que usam carvao mineral e emitem
gas carbonico para a atmosfera. Essa
possibilidade fara ser possivel, junto com
outras receitas de royalties, criar um Fundo
Soberano, fundamental para financiarmos
nosso desenvolvimento socioeconomlco,
possibilitando grandes investimentos
em ai;6es para tirar milhoes de pessoas
da pobreza e acabar com a desigualdade
social.
E o que chamou a atenqao dos Chineses
para ca? Nossos portos, nossas ferrovias,
prontas ou autorizadas, e sem duvida a
Ferrovia Norte-Sul.
Estamos estudando nossa proposta para
conversarmos com as autoridades chinesas.
Mas, antes, para podermos pisar em chao
firme, convidei o professor Paul Lee,
um dos principals componentes do desse
estudo, para vir aqui em Sao Luis.Ele
aceitou e estara conosco durante uma
semana inteira; a primeira semana do
proximo mes de julho.E ai vamos saber
detalhes que o documento nao nos da, e as
nossas possibilidades de negociaijao.
O Brasil faz que nos olha,mas os
estrangeiros olham e veem o Maranhao
como todos deveriam olhar. Uma terra
promissora, capaz de mudar uma vasta
regiao e ajudar muito o pais como um todo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO 00S PATOS-MA

AVISO OE UCITACAO.TOMADA DE PRECOS:N* 00172022.A Pr«fe.lura Municipal de S8o
loma

0 acompanhamonlo
>|un!o a CPL/Pregofliro/Equlpe de Apdo ate o envlo
les da Secrotana Municipal de Administrate, o qual
dade com as disposirfies da Lat Federal n.* 8.666/93

JoSo dos Palos-MA.airavis de sua Comlssdo Permanenie de Ucfcato - CPL loma publico
para conhodmento dos interessados que eslard realizando lidtato na modalidade Tomada
de Precis, do tpo Menor Pre >̂ Global. obJetJvando a Contratato de empresa para a pres-
tato de sennas idcnicos espodalizados do assossona. consuiiona o
presendal de procedimento* lldlatirios Junlo a
ao SACOP. para atonder as neccssidades da S(

ser8 processado e julgado em conformidade com as dlsposlrfles i

o altemfes posteriores e as condltes do Edital 3 realizar-se is 10:00 boras do dla 28 de
abril de 2022.A sessdo publics de julgamento sera realizada nas dependindas da Secretaria
Municipal de Adminis!ra$ao, na sail da Comlssio Pormanonte de Ltalaotto- CPL. sttuada
a Av. Geliitio Vargas. 135, Centro - CEP:65.665-000.SAo Jofto dos Patoi'MA, no dia.bora e
local dtados.em que serdo recebldos os envelopes de babllltato e proposta de pregos. Em
atendimento as recomendates do Munidplo o da OMS intormamos que a sessOo oconera
em local aderto e arejado. que ser6 estabeleddo disianaamenlo minimo de 02 melros de
cada pamcipante durante B sessAo e que serd obngatbrla a utilizato do mascaras, luvas
e que cada participante porte seu fresco de Alcool e Itens de proleto necessAno. O E
esta disponibllizado.na Integra no Portal de Transparftncla do Munlclplo no endereqo:btt;

I , no slslema SACOP e tambbm podert ser con-
irmanente de Ucitato-CPL. localizada no PrWIo

da Proloiture a Av, Gotulo Vargas, 135,Centro - CEP 65.665-000.S8o JoSo dos Palos/MA,
de 2* a 6‘.das 08:00 8s 13:00 boras,podendo ainda ser sollcitado atraves do e-mail: cpisjp-
ma@gmail.com..Esclarecimento adioonal no mesmo onderego e e-mail otados e ainda pelo
lelefone: 99 9B421-9518. S3o JoSodos Palos (MA), 11 de abnl de 2022.Francisco Eduardo
da Veiga Lopes-Presidente da CPL

Integra no Portal de Transpar6nc
saojoaodospatos.ma.gov.br/transparenoa/ . no sistema
sultado e obtdos na sala da ComissAs Permi

rolegA° necessino. O Edital
jnlclplo no endereqo:bttps J t

5der8 si
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

AVISO DE UCrtACAO. TOMADA DE PRECOS: N* 002/2022. A Pretoitura Municipal do
S8o Jodo dos Patos - MA.atravAs de sua ComissAo Permanents de LidtagAo •CPL loma
publico para conheamento dos interessados que estar8 realizando licitagdo na modalidade
Tomada do Progos.do tipo Monor Progo Global, objolrvando a Contralato de empresa pare
a prestate de serviijas do an8l>ses flsico-qulmico o bactonoldgico do dgua o contrck) do
qualldade para atender as necessldades do Munlclpio. o qual ser8 processado e Julgado
em contormldade com as disposites da Lei Federal n.* 8.666/93 e alteracbos posteriores
o as condigfas do Edital 6 realizar-se 6s 14:00 boras do dia 28 de abnl de 2022.A sossSo
publlca de julgsmonlo sor6 realizada nas dopondOnoas da Socrolana Municipal de Adminis¬

trate.na sala da Comlssao Permanenie de Llcitato -CPL. sriuada a Av. Getulio Vargas.
135, Centro - CEP 65.665-000, Sdo Jo&o dos Palos/MA, no dia. bora e local btBdos. em
que serdo recebidos os envelopes de babdilato e proposta de pre^os.Em alendimenlo as
tecomendat^s do Munlclpio e da OMS Info/mamos que a sessDo ocorrerd em local aberto

ado. que serA estabelecido dislanciamento mlnlmo de 02 metros de cada participanie
le a sessdo e que $er6 obrigatbria o utilizato de mascaras, luvas a que cada pariid-

xileill

e arejadc
durante c Bras, luvas e que cada partici-

i.0Editalesli disponibilizado.panic porte seu fresco de 6lcooleItens de protetonccossAno.
na Integra no Portal da TransparSnda do Munlclpio no enderogo: https //saojoaodospatos.
ma.govJjr/transparencia/ . no sistema SACOP e tambem poderd ser consultado e obBdos
na sala da ComissSo Permanenie de Liotato-CPL. localizada no Predio da PrefeHura 6
Av. Getulio Vargas. 135. Centro •CEP: 65.665-000, S6o JoAo dos PatoVMA.do 2* a 6*.

9s 13:(das 08 00 8s mdo ainda ser sollotado atraves do e-mall: Dma.l:00 boras, podei
com..Esdarecimento adlcional no mesmo enderego e e-mall citados e ainda pelo
99 98421-9518. S8o Jo8o dos Patos (MA). 11 de abnl de 2022. Francisco Eduardo
Lopes -Presidente da CPL

Bggmail,
leletone:
da Volga
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Maraazo

Charme, alma e hospitaliciacie genuinamente maranhenses




