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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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Processo Administrativo n** 02.1104.005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.® 011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 18/05/2022
ABERTURA: 10:00 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, toma
público, para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a Contratação de empresa
para o futuro e eventual fornecimento de Kits de enxovais ( gestantes, bebê e produtos de
higienizaçâo para recém-nascidos) para distribuição gratuita em atendimento as famílias em situação
de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 10:00 horas do dia 18 de maio de
2022.

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.co m.br, site da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos em sua Home no link: httD://www.saoioãodospatos.ma.Qov.br, no no Portal de
Transparência
Datos.ma.aov.br/portal/index.phD/transDarencia. 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
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.

Município http://www.saoioãodosendereço:do no

São João dos Patos - MA, 02 de maio de 2022.

JP

A
Francisco Eduardo da Veiga Lopes

Pregoeiro

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Cenü^o - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do Pregão
Eletrônico n® 011/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento

de Kits de enxovais ( gestantes, bebê e produtos de higienizaçâo para recém-nascidos) para
distribuição gratuita em atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social, 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, 02 de maio de 2022.

Jl/K sjg^AA^V^

Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Pregoeiro

ÍL

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

CNPJ N“ 06.089.668/0001-33

SÃO JOÃO
DOS PATOS

PUBLICAÇÃO DO AVISO

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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cDlsiDma®amaiI.com..Esclarecimento adiclop^l "y pipsmn.
endereço e e-mail citados e ain( a pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA , 02 de maio de
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pre " ■ ■ '

Processo Administrativo 02.1104.003/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeíro, toma 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 brinquedos e jogos
pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Asssistência Social, em conformidade com o
Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02, r
Decreto Federal n° 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 10:00 horas do dia 17
de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://wvw.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra,
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Porta! 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@gman.com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA), 02 de maio de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro,

>2\

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES
Código identificador: 5e397224069Mbf7d028eB6t9<S^7aee

1AVISO DE LICITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N®
011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N«
011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo Administrativo n® 02.1104.005/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o
futuro e eventual forneciemento de Kits de enxovais (
gestantes, bebê e produtos de higienizaçâo para recém-
nascidos) para distribuição gratuita em atendimento as famílias
em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Termo
de Referencia disposto no Anexo I do editai, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei n® 10.520/02,
Decreto Federa! n® 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 10:00 horas do dia 18
de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra,
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de
Transparência do Município no endereço:https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, de 2® a 6®, das 08:00 ás 13:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA), 02 de maio de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

eletrônico:endereçon 0

Publicado por: LOURDES KARYLIA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 85f3a764c429e0825874a348ab2adac5

endereço eletrônico:n 0
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N®

010/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N®
010/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo Administrativo n® 02.1104.004/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o
futuro e eventual fornecimento de materiais esportivos para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Asssistência Social, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei 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 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 17
de maio de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na

eletrônico:
no Portal de

L Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE j
Código identificador: ae233994ef224dbc65ce97867cf3fc31

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N«
012/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N®
012/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo Administrativo n® 02.1104.006/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o
futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e
consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade cora a Lei n® 10.520/02,

integra,
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Município
endereçono

Transparência
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av, Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, de 2® a 6®, das 08:00 ás 13:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do e-mail:

do endereço;no

www.famem.org.brCERTIFODO D16ITALMENTE
E COM CARIf/.BO OE T£f«f.P0a 60/98
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também poderi ser consultado e obtidos na sala da Comissio Permanente de Ucltaçlo-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura é Av. Getúlio Vargas, 13S, Centro - CEP: 65.665-
000, S3o JoSo dos Patos/MA, de 2i a 6<. das 08:0G is 13K}0 horas, podendo ainda ser
solicitado através do e-mail: cplsjpma9gmail.com..Esclarecirr\ento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

PREGAO eletrônico Nt 10/2022 • SRP

Processo Administrativo n* 02.1104.004/2022.
A Prefeitura Municipal de S3o Joio dos Patos - MA, através de seu

Pregoelro, torna público para conhecimento dos Interessados que está realizando
lidtaçio na modalidade PregSo, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item,
para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a ContraUçlo de empresa para o futuro e
eventual fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Asssistência Social, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Aneao 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 147/14, Decreta
Federal n<> 8.538/15 e alteraçOes e subsidiariamente no que couber as disposIçOes da
Lei n* 8.666/93 e suas alteraçOes e as condIçOes do Edital i realizar-se ás ISrOO horas
do dia 17 de maio de 2022. A sessSo publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetllcltacoes.com.br no dia e horério
marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrOnico;
https;//www.bbmneillcitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no
endereço: https;//s80joaodospatos.ma.gov.br/transpârencia/ , no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissáo Permanente de UcItaçSo-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á Av. Getúlio Vargas, 135, Centro ■ CEP; 65.665-
000, SSo Jo3o dos Patos/MA, de 2* a 6<, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do e-mail; cplsjpma^gt^^s^l com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

PREGAO ELETRÔNICO N» 11/2022 - SRP

AVISO DE LICITACAO
RDC ELETRÔNICO N* 3/2 22

Processo Administrativo n* 02.1104.007/2022.
A Prefeitura Municipal de 53o JoSo dos Patos - MA, através de sua ComissSo

Permanente de LicItaçSo - CPL torna público para conhecimento dos Interessados que
estará realizando licitação na Modalidade R^me Diferenciado de ContrataçSo • ROC, na
forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Critério de Julgamento do Tipo Menor
Preço Global, objetivando a ContrataçSo de Empresa para a prestação de serviços de
construção de 2 (dois) portais no municJoio de S3o io3o dos Patos-MA, Conforme Exposto
no Projeto Básico/Planilhas - Anexo i do Edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com as dIsposIçSes da Lei n* 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto
Federal n» 7.581/2011, Lei n» 123/06, Lei 147/14, ResoluçSo RDC n* 471/2021, Decreto
Federal n* 8.538/15, e no que couber as disposiçfles da Lei n* 8.666/93 e suas alterais
e demais normas especificados ao caso. e nos termos do Edital e seus anexos, i realizar-
se è$ 10:00 horas do dia 25 de maio de 2022.

A sessSo publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https;//www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. FONTE DE RECURSO:
CONTRATO DE REPASSE N* 787764/2013/MINISTERlO DO TURISMO/CAIXA. O Edital está
disponibilizado, na Integra, no endereço eletrdnico: hnps://www.bbmnetllcitacoes.com.br.

endereço:
http$://saoJoaodosp3tos.ma.gov.brAransparenda/ , no sistema SACOP e também poderá
ser consultado e obtidos na sala da ComissSo Permartente de UdtaçSo-CPL. localizada no
Prédio da Prefeitura 3 Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, S3o JoSo dos
Patos/MA, de 2< a 6*, das 08:00 és 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do
e-mall: cpls|pma9gmail.com. Esclarecimento adidonal no mesmo ervdereço e e-mall
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

RuDfica

Transparénda do MunicípioPortal de r»no

Sáo Jo8o dos Patos/MA, 2 de maio de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

AVISO DE UCfTAÇAO
PREGAO ElETRÔNfO) N* 24/2022

r nProcesso Administrativo n* 02.1104.005/2022.
A Prefeitura Municipal de S3o loSo dos Patos - MA, através de seu

Pregoelro, torna público para conhecirrtento dos interessados que está realizando
lidtaçio na modalidade PregSo, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item,
para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a ContrataçSo de empresa para o futuro e
eventual forneclemento de Kits de enxovais ( gestantes, bebê e produtos de
J^tgíenlzaçio para recém-nascidos) para distrIbuIçSo gratuita em atendimento as famílias
em situaçio de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referenda disposto no Anexo I
do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei n* 10.520/02,
Decreto Federal nz 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complememares 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 m 8.666/93 e suas alterações e
as condições do Edital i reallzar-se is 10:00 horas do dia 18 de maio de 2022. A
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
hTtps://www.bbmnetlldt3coes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está
disponibilizado,
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á Av. Getúlio Vargas, 135, Centro ■ CEP: 65.665-
000, São João dos Patos/MA, de 2* a 6<, das 08:00 és 13:00 horas, podendo ainda ser
solicKado através do e-mall: cplsjpma9gmall.com. Esclarecimento adicional no mesmo

^Mdereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção,
para atender as necessidades das secretarias do município de 53o Pedro dos Crentes - MA,
na forma da Lei Federal n‘ 10.520/2002, Lei Federai n* 8666/93, Lei Complementar n*
123/2006 e 147/2014, Decreto Federal n» 10.024/2019, Decreta Municipal rt» 010/2020,
Lei Municipal n> 385/2022 e demais normas pertinentes á espécie, atendendo as
solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estio 3 disposição dos
Interessados no site wv/w.portaldecompraspublícas.com.br, Portal da Transparência do
município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderé ser solicitado pelo e-mall:
cplpmspc9hotmall.com.Tipo; Menor preço por Item. Data e Loca! da Abertura; dia 18 de
maio de 2022 ás 08h30mln.

53o Pedro dos Crentes - MA, 2 de maio de 2022
SEMAIA5 DA SILVA MORAIS

PregoelroIntegra, endereço eletrônico:na no
AVtSO DE UCITAÇAO

PREGAO ELETRÔNICO N« 25/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de
Informática para atender as necessidades das Secretanas do Munklpio de SSo Pedro dos
Crentes • MA, na forma da Lei Federal n" 10.S20/2002, Lei Federal n» 8666/93, Lei
Complementar n’ 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal n* 10.024/2019, Decreto
Municipal n* 010/2020, Lei Municipal ns 385/2022 e demais normas pertinentes 3 espéde,
atendendo as solicitações das S^retarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão 3
disposição dos interessados no site www.portaldecotnpr3spubllcas.com.br. Portal da
Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.lM' e poderá ser solicitado
pelo e-mall: cplpmspc9hotmail.cam.'Tlpo: Menor preço por Item. Data e Local da Abertura:
dia 18 de maio de 2022 3s 14ha0mln.

PREGAO ELETRÔNICO N* 12/2022 • SRP

Processo Administrativo na 02.1104.006/2022.
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu

Pregoelro, toma 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 0 futuro e
eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com 0 Termo
de Referencia disposto no Anexo I do edital, 0 qual será processado e julgado em
conformidade com 3 Lei n* 10.520/02, Decreto Federal n* 10.024/2019, Decretos
Municipais, Leis complementares n' 123/2006, alterada peta 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 3 reallzar-se 3s 15:00 horas
do dia 18 de maio de 2022. A sessSo publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetiicltacoe5.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico;
hnps;//www.bbmnetlleltacoes.com.br. no Portal de Transparência do Município no
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e
também poderé ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Llcltação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 3 Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-
000, São Jo3o dos Patos/MA, de 2> a 6*. das 08:00 és 13K)0 horas, podertdo ainda ser
solicitado através do e-mall: cp1sjpma9gm3il.com..Esclarecimento  adicional no mesmo
endereço e e-mall citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

São Pedro dos Crentes - MA, 2 de maio de 2022
SEMAIAS OA SILVA MORAIS

Pregoelro

AVISO DE UOTálçAO
PREGAO ELETRÔNICO N* 26/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornedmertto de materiais esportivos,
para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Assistência Social do
município, na forma da Lei Federal n* 10.520/2002, Lei Federal n* 8666/93, Lei
Complementar n* 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal n< 10.024/2019, Decreto
Municipal n< 010/2020, Lei Muisldpal n* 385/2022 e demais normas pertinentes 3 espéde,
atendendo as solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão 3
disposição dos Interessados no site www.portaldecompraspubllcas.com.br. Portal da
Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado
pelo e-mail: cplpmspc9hotmaII.cam.Tlpo; Menor preço por Item. Data e Local da Abertura:
dia 19 de maio de 2022 3s 08h30min.

Slo Pedro dos Crentes - MA, 2 de maio de 2022
SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoelro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

São João dos Patos/MA, 2 de maio de 2022.
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

Pregoelro

AVISO DE PRORROGAÇXO
PREG&O ELETRÔNICO N* 1/2022 • SAP

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N< 14.01/2022

Ata de Registro de Preços n< 14.01/2022. Modalidade: Concorrência n* 1/2022.
Processo Administrativo n* 14.03/2022. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, Inscrito no CNPJ sob o n* 01.612.626/0001-11. Vigência:
29/04/2022 a 29/04/2023. Objeto; registros de preços para eventual e futura
contratação de empresa especializada em obra para execuçSo de recuperação de
estradas vicinals do município de Serrano Do MaranhSo. Fornecedor registrado:
Othimus Empreendimentos E Serviços Eirell, inscrita no CNPJ/MF sob o número
14.741.691/0001-99. Itens;

Processo Administrativo n* 02.1503.001/2022.
A Prefeitura Municipal de Slo João dos Paios • MA, através de seu

Pregoelro, torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇAO DO
PRAZO DE ABERTURA da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do
tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de
empresa para 0 futuro e eventual fornecimento de medicamentos diversos de
demandas judiciais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
marcada para ser realizada 3 partir das 10:00 horas do dia 03 de maio de 2022,
ficando a nova data de realização para 0 dia 20 de maio de 2022, 3s 10:00 horas. A
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https;//www.bbmnetlicitacoe$.com.br no dia e horário marcados. O Edital está
disponibilizado,
https://www,bbmnetllcitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no
endereço: hnps://saojoaodospatos.ma.gov.br/tTansparencla/ . no sistema SACOP e
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 3 Av. Getúlio Vargas, 13S, Centro - CEP: 6S.66S-
000, São João dos Patos/MJL, de 2* a 6*, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do e-mall: cplsjpma9gmaíl.com, Esclarecimento  adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9S18.

São João dos Patos/MA, 2 de maio de 2022.
FRANCISCO EDUARDO OA VEIGA LOPES

Pregoelro
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Luis abre
programação do Maio Amarelo 2022

WFerURA MJNKML DE S&O JOAO DOS MTOa - lU

«MSO DE UOTAÇAO. PREOAO ELETRÔNICO: N* »12M22 - CVíaU DE RE>

ownw DE PREgOa -tUP. I>mf w* «2.1HáJ»ia«ll
Mn Mundial M Sfc Joio dn Paw - UA. wmi d* mu PngMro. «sra pdti-
« pan tadhddmanto do* imsmMidot qu6 MU naizando Ma^ na modaDdada
Preglo. na fcrra ELETRÔNICA, do Opa LMnor Rmçe por Kani. pan REOtSTRO da
PREÇOS, «i)a«vando a ComiaçEo da «npnaa pan 0 LAn a tvanaM Mmadman-

aanaada ajipadtnaa conaumo Ph
a MMdpal da AonnMnçlo. an ctMorrMada con o Tamo da Ralaranda
!U Anan I do adM. 0 «jN aan pracaaaado a jiigado an eoitonndada can

a Lai n* 1Q.S2<V02. Dadato PadafN n* I0.02«/20ig. Oacnaoa Munidpaèa. LaN eom-
«*1230006. Manda paMLain'MTJ14. DacnBFadafdrASSaVIS a

átançdM a auBaMartamama no oua oouOar m dapoanOM da Lai «* 6SW83 a
-aa ia 1500 hona do da 15 da mab da

Este ano, a campanha traz como slogan "Juntos salvamos vidas tjda
sivuloacAo

Com 0 otqcüM} de reforçar
a educação e chamar a
atenção da sociedade para a
imponância da segurança no
trânsito, a Prefeitura de S3o
Luís, por melo da Secretaria
Municipal de Ttânslto e
Transportes (SMTT), lançou,
nessa segunda-feira (2), a
pn^amaçâo do moidmento
Maio Amarek) 2022. Este
ano, a campanha traz como
slogan 'Juntos salvamos
vidas".
A vice-prefeita de Slo
Luís, Esm&iia Miranda,
representando o prefeito
Eduardo Braide, realizou
a abertura oficial da
programação do movimento
Maio Amarelo 2022 no
Auditório Armando Gaspar,
na sede do Serviço de

bpolo âs Micro e Pequenas
Pmpresas no Maranhão
(Sebrae), na Avenida Carlos
Cunha, no Jaracatl, na
presença de r^resentames

ikgíos públicos de todas
esmras, sociedade civil

organizada e iniciativa
l^ada.
'Infolizmente, os números
de acidentes de trânsito
no Brasil são alarmantes.
A cada bora ocorrem 72
addentes, com média diária
de 32 mortes. Mas não
são apenas números. São
vidas perdidas, histórias
interTom{ddas e famílias
que terão que conviver com
esu dw. As esutístlcas
também mostram que
das dez principais causas
de acidentes no trânsito
sete sâo humanas, mas a
S,ente podería, na verdade,
alar que são oito, pois

falha mecânica no veiculo
pode ser culpa da falta de
manutenção por parte do
pn^etájío. Por isso, o tema
da campanha deste ano não
podería ser outro, pois Juntos

•salvamos vidas. Cada um de
^$, cmdutores e pedestres,
gjiDOS responsáveis por um
trânsito mais seguro para
todos', afirmou a vlce-
prefeita.
O seaetário municipal
de Trânsito e Transptmes,
Di^ Baluz, informou
que fd elaborada uma
amfda programação
envolvendo vários órgãos da
administração municipal,
entre outras parcerias. 'Ao
loi^ de todo 0 mSs de maio,
8 SMTT vai realizar diversas
atividades para chamar a
atenção da população de
São Luís para o alto índice
de acidentes que ocorrem
no trânsito e que poderíam
sa evitados se todos
tivessem mais atenção e
respeitassem a legislação de
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portiioslto seguro.
Em parceria com a
Secretaria Municipal
Extraordinária da Pessoa
com Deficiência (Semeped)
é realizada a 'Atitude
Educa”, que vai às garagens
das empresas de transporte
coletivo de São Luís para
realizar minicursos com
os motoristas para reforçar
a atoição no trânsito, o
cumprimento à legislação e
a melhorar o tratamento com
os passageiros. Por meio do
“Tô na faixa com segurança”
slo realizadas ações nas
faixas de pedestres da
capital chamando atenção de
pedestres e condutores para
a sua importância. Também
são realizadas blitzen
educativas.
A programação de
lançamento do movimento
Maio Amarelo 2022 contou
ainda com palestras do
professei, agente de trânsito
e e^Kclalisu em Segurança
no TÜnsito, liber Borralho;
e de Larissa Abdalla Brito,
conselheira estadual de
TVânsito.
Participaram da abertura
do movimento Mato
Amarelo 2022 o diretor-
superintendente do Sebrae/
MA, Albertino Leal;
Lourival Cunha Sousa,
fundador e presidente da
SOS Vida Pelo Paz no
Tiinslto; os seaeláitos
municipais da Pessoa
con Deficiência, Cariivan

i; de Meio Ambiente,
I Lima; de Inovação,

Suscemabilidade e Projetos
Especiais, Verônica P.
Pires; Agricultura, Pesca e
Abastecimento, LivLomar
Macatrio; a presidente do

Instituto da Cidade, Pesquisa
e PUneJamento Uibano e
Rural (Incld), Érica Carreto;
Vitor Maciel Fernandes
da Cunha, comandante
operadonal no estado
do Maranhão da Policia
Rodoviária Federal (PRF);
0 secretário de Estado da
Segurança Pública, coronel
da Policia Militar Sílvio
Carias Lehe; Celso Bomete,
presldeiite da Agência
Estahul de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos
(MOB); Sandro Beb,
diretor do Serviço Social
do lYaasporte e Serviço
Nacional de Aprmdizagem
do 'nanspate (Sest/Senat);
Érica Brito, diretora do
Instituto de Criminalística
(Icrim); Heverton
Pereira, diretor-geral do
Departamento Estadual de
Tt&tttoi (Detran); coronel
Emersen Bezora da Silva,
cranandante geral da Polícia
Militar.
MAIO AMARELO
O Maio Amarelo é
uma campanha de
conscientização sobre
segurança oo trânsito. Sua
primeira edição oconeu em
2014. Ele foi criado com
base em uma resolução
da Assembleia-Geral das
Nações Unidas, em inalo de
2011.
O movimento tem o objetivo
de chamar a atenção da
sodedatk para o aho índice
de m«Tes e feridos oo
trânsito em todo o mundo. A
intenção é colocar em pauta
0 tema segurança viária e
mobilizar toda a sociedade,
envolvendo os mais diversos
segmentos.

trânsito. Serão atividades em
parceria com as secretarias
de Educação, da Pessoa
com Deficiência e em
parceria com outros órgãos
púUicos e 8 sociedade dvil
organizada”, disse.
Durante a abertura do
movimento Maio Amarelo,
Diego Baluz destacou
as ações constantes
que a Prefeitura de São
Luís realiza e que serão
intensificadas ao longo do
movimento Maio Amarelo
2022. Neste mês, foi lançada
a ‘City Tbor SMTT”, Por
meio do projeto, alunos da
rede municipal poderio
visitar a secretaria para
conhecer de peno a estrutura
e as atividades realizadas
pelo órgão.
Uma du ações realizadas
pela SMTT, por meio da
Coordenação de Educação
para o 'Dânsito (Coetran),
é 0 "Esudonamento
Ctmsdeme”. Com essa
atividade, a Secretaria busca
educar condutores para
que estadonem de forma a
não atrapalhar o tráfego e
ctHnprooMter a s^urançaviária.
Outra atividade é o
“Educatrãnsico”, realizada
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação
(Semed), que leva equipes
da SMTT para as salas
de aula das escolas da
rede nnmidpal, onde são
repassadas lições de boas
práticas no uínslto para
as crianças. Por melo do
“SMTT Itinerante" e as
equipes da Coetran visitam
as cemunidades, falando
dlretamente com a população
sobre a importãnda do
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OSTRO DE PREÇOS • SRP. RmMMAamMMnOvo n* 02.116Aa6«aS22. A P>v
NNn UuiiKRial da Slo Joés dea Paea - MA. abaiéa da aau PragoNro, Ivna pttS-
ee pan «nrecimtne doa iwanaaartoa oua »*á raatranln loUfSo na madaldadi
Piaplo. na toma ELETRÔNICA 6o Opo Manor Pra(0 por Itarn. pan ÍS0I8TRO da
PREÇOS. oOtaUvando f Contmaçio da ampraaa para 0 lutm a avantual tonadmtnio

aapcréva pan alandar n nacaaaidadaa da SaoaOrN Ltoiidpal daAaa-
bMIrili SooMI. am confornMada oom o Tvmo da flalinnoa dNpcdb no Anaxo I do
adtoL 0 Qual tert pwifaaaado a julflado am oonfcwnaada com a Lai rT*l0.S20/D2,0»-

tf 123/2006.
MNndapaNLaln' 14T'14. OBaalDFafl»aln*eA3a/l5tNMrnaw aaiCaldlaftonan-
k no qua coubar aa dNpcaiçdaa da Lai n* 6.666103 a ausa Nbirt;6aa a ■ ccncéçOaa
do EdM I nabar-aa Ia 15:00 hona do ON 17 da maio da 2022. A aaaaèo piAlcs dt
jutpRnviéi taié rtatraiH atobonleamanlB no Nla nopai/nmim.bomnaO dtacota.com.O'
r» dN a itoM) mveadot. Ô Edital ttU dupontotoado, na Htgn. no andanço tk-
Kráco: itlr» 'i»«» mnrukrlufiaa riim ht no Pond da Tnrtpartrvk do MÚécIplo
no andarépo: ikpa.H»ac|C60doap«oajTia9iw.üiilia(iapa<ii>ja/.
kmbém podaré lar oonttMdo é obddcé na aak da ComNile Parmanera da Udk-
^oCPL. loitobMa no Pi«dlo da Pratotoa é A«. OtéVo Vargtt. 135. Cem ■ CEP:
65 665000. S5o Joio doa PattoMA dt 2* a «*. dit 06:00 ét 13.40 Nna. podando
«ndi itr acMado fOrréa do a-mal; epkjkTiaOgTiatcoti\.£adandinane  adkienk
fio maanio andançe a anual
doa Pfka (MA). 62 da maio da 2022. Fr

dt

n* 10.024/2019. Daoralot Murtolpka. Lak con«la>

aHkma SACOPa

atrdtpkotalaisnt. n<8421-86ia.SaoJoéo
Eduardo dt Vtlet Lopaa-Praootho.

PREFSTURA HUMCML OE SAO JOAO 008 PAT08 - MA

amo OE UCITAÇAO. PREGAO ELETRÔMCO: N* 6660622 • 6KTEMA OE RE-
aMTROOE PREÇOS •WP.PneaaiBAJakikhiim)n»t2.116«,tO<«22. A Pn-
kNn Mixacipal da Séo JoSo doa Patoa - ma amat dt aau Pragoan. épmt pObl-
ee pan conhaolinento doa Intanaaadoa gua alU flaliando Maçlo na moddldade

fi* toma ELETRÔNICA do 190 Manor Praço per ham, pan REOISTRO da
PREÇÒS. obfaennOo a ConbakçSo da iruraaa pan 0 énire a iwtrk>al tontcénaraD
de prkgutdot a lagoa padagOOcoa pn aknda
iMpal da liialRtink Social, am contomidada

aa nacaaaidtdaa dt Sankrk Mir-
0 Tanno de Ratoanda dttpodk

noAnaiD Ido tdtN oqualaafapnacaaaadoaMpadoamoeriloimldada
IOS2O1O2. Deento Faderal n* 10.0240019, Daaaka lArickka. Lak cemplamank-
na n* 1230006. ktoMa pak LN n* 147/14, OacnH Fadark rr* dS3a/iS a aSançÒat
aatMidtfto

aLaln*

ik no gua coubar aa dkpokçeta da Lai n* S.666rn a auaa
òo EdKtl a raaiztr-aa ét 1040 hona do dk 17 da maio da 2022.a m con

A aaaaio puUca da lulgamank aard taallzada aklroniciinania no alk HUeJhm.
WiTakEJkcoaa.coin.tr no dk a ItoShomareadai. O Edkd ata aapentofcado.rkliK
kçn. "O arJaraçD akaOnlce lTiipaJiiniii«r.U<iikEiaiaci:iaa teanjr, no PorW dt Tts»-
parérija do Munldpa no andança: hBpa:/<tatN06CidCdp6l0d magw.biOupkancnf

nt tdk da Comkatopodan tatcontiAdoa
Panrwwik da LkMçioCPl. kokbada no Piédk da Prakkn tAa. OkWoinrgta,
136. C«n • CEP. 6S.66SOOO, Séo JoIo doa PkotiMA da 2* a 6*. dM 06.00 da
13.40 hona, podando kndt aar tWakdo aavréa do amai: «ltCnkOginal.cDTi.

tNtona SACOPa

Eadartomane adldanj no matmo andaraço a annal Okdat a aéida ptlekialtok'
69 96421-6616. Slo Joio doa Patoa (MA), 02 da ntoo dt 2CB3. Frandaoo Eduardo dt
VtoffLcgn-Pnooaro.

E MAIS AUTOESnMA. E FLORENCE.
ALUNA


