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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 a futura 
e eventual prestação de serviços de locação de palco, sonorização, iluminação, camarim, tendas, 
banheiros químicos e outros serviços de ornamentação, segurança, apoio e apresentação de shows com 
bandas de renome local, regional e nacional para atender as necessidades do Município, 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 31 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, 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 
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 Avenida 
Getúlio Vargas, s/n, centro, São João dos Patas/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. 

São João dos Patos - MA, 17 de maio de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 

Portaria no 012/2021 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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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° 013/2022, objetivando a Contratação de empresa para a futura e eventual Prestação de serviços de 

locação de Palco, sonorização, iluminação, camarim, tendas, banheiros químicos e outros serviços de 

ornamentação, segurança, apoio e apresentação de Shows com Bandas de renome local, regional e 

nacional para atender as necessidades do Município, 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, 17 de maio de 2022. 

~ ~ r 
Gilvana'f1oIeto Maújo orrea 

Secretária 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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inciso II da Lei Federal n.º 14.133/21 e Acordão nº 
2458/2021/TCU, Dispensa de Licitação nº 16/2022. Objeto: 
Contratação empresa para confecção de materiais impressos 
destinados a Secretária Municipal de Educação, para o 
Município de São João do Sóter - MA. Data da Assinatura: 
10/05/2022. Prazo de Vigência: O presente contrato terá 
vigência a partir da data de sua assinatura, até 31/12/2022. 
Fonte Pagadora: RECURSOS PROPRIOS. Valor Global de R$ 
49.948,00 (quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e oito 
reais). Pelo Contratante: Rosanilde Araújo Soares Rodrigues e 
pela Contratada: Sonia Maria Vieira Guimarães. 

São João do Sóter - MA, 10 de maio de 2022. 
Publique-Se 

Rosanilde Araújo Soares Rodrigues 
Secretária Municipal de Educação 

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA 
Código identificador: 4dde4bf033c66471415783a02c884fcd 

(TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
16/2022 

Considerando os autos do processo, AUTORIZO a contratação 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 16/2022 a empresa: GRÁFICA 
GIORDANIA E EDITORA EIRELI, para a Contratação empresa 
para confecção de materiais impressos destinados a Secretária 
Municipal de Educação, para o Município de São João do Sóter 
- MA, no valor global de R$ 49.948,00 (quarenta e nove mil e 
novecentos e quarenta e oito reais), tudo com espeque no Art. 
72, inciso VIII da Lei Federal n.º 14.133/21. 

São João do Soter (MA), 10 de maio de 2022. 

Rosanilde Araújo Soares Rodrigues 
Secretária Municipal de Educação 

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA 
Código identificador: 16aac7b9oda9719546e49c4092cd9eb5 

C) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS 

PATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO. 2º SEGUNDA CHAMADA - PREGÃO 
ELETRÔNICO: Nº 007/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. 2 SEGUNDA CHAMADA - PREGÃO 
ELETRÔNICO: Nº 007/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 
02.1104.001/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que está aberto novamente o 
prazo de cadastramento de propostas da licitação na 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a 
Contratação de empresa para o futuro fornecimento de 
notebook educacional conforme programa Educação Conectada, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, tendo em vista o não comparecimento d 
interessados na sessão anterior, em conformidade com o Ter 
de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual se 
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 nQ 8.666/93 e suas alterações 
e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 31 

de maio de 2022. A sessão publica de julg éf~oF5~2rq`real~aí~ 
eletronicamente no site https://www.bb netlicitacoes.com.br 
no dia e horário marcados. O Edital esta disponibilizado, na 
íntegra, no endereço 

eletrônicd~-https://www.bbmnetlicitacoes.com.b ̀ , no R ~~ 
Transparência do Município e-nrle~^e -
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), 17 de maio de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 96f165e18bcc81587ba0ff5efc9854e9 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
013/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.0604.001/2022. 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 a 
futura e eventual Prestação de serviços de locação de Palco, 
sonorização, iluminação, camarim, tendas, banheiros quimicos e 
outros serviços de ornamentação, segurança, apoio e 
apresentação de Shows com Bandas de renome local, regional e 
nacional para atender as necessidades do Municipio, 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 31 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 
SACO? e também poderá ser consultado e obtidos na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 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), 17 de maio de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: e21cc958f2d7cb07957ô10ob2cd27d46 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICOí Nº 
14/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
014/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
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Deputados reivindicam medidas emerger ~a s~~ 
solucionar problemas no serviço de ferryboat 
Os deputados Wellington do 
Curso (PSC), Neto Evangelista 
(PDT), Yglésio Moysés 
(PSB) e Hélio Soares (PL) 
ocuparam a tribuna, na sessão 
plenária dessa terça-feira 
(17), para reivindicar medidas 
emergenciais que solucionem 
os problemas no sistema 
de ferryboat, utilizado para 
a travessia na Baía de São 
Marcos ao Porto do Cujupe. 
0 deputado Wellington do 
Curso iniciou seu discurso 
denunciando a situação 
"caótica" em que se encontra 
o transporte aquaviário, 
segundo ele. "Nós já havíamos 
denunciado que somente 
três ferryboats estavam 
funcionando e, na última 
semana, mais um parou. 
Apenas dois estão operando. 
Na manhã de ontem, o caos se 

stalou", frisou o parlamentar. 
ilington informou que os 

..rminhoneiros e motoristas de 
vans deflagraram manifestação 
em protesto pelo bloqueio total 
tanto do acesso ao Ponta da 
Espera, em São Luís, quanto 
ao Porto do Cujupe, em 
Alcãntara. 
"Por causa desse caos, vou 
completar as assinaturas para a 
criação de uma CPI nesta Casa 
para apurar toda a situação", 
frisou. 
Ao utilizar a tribuna, o 

deputado Neto Evangelista 
disse que havia acabado de 
apresentar requerimento à 
Mesa Diretora solicitando 
que, em caráter de urgência, 
seja realizada audiência na 
Assembleia Legislativa para 
tratar do assunto. 
"O que está acontecendo é 
um caos. Aquilo que nunca 
foi um sistema bom, agora 
está péssimo", protestou 
Evangelista, defendendo a 
realização de uma audiência 
com a participação do 
presidente da Agência Estadual 
de Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos (MOB), do 
secretário de Infraestrutura, 
de representantes das 
cooperativas, do Ministério 
Público e dos proprietários 
das empresas que prestam esse 
serviço. 
"Eu parto do princípio de 
que devemos começar com 
o diálogo. Caso isso não 
seja respeitado, poderemos 
passar para uma convocação 
e, posteriormente, para a uma 
CPI, mas uma resposta da 
Assembleia precisa ser dada 
àquelas pessoas que já não 
tinham um serviço adequado 
e que, agora, não têm 
serviço nenhum", enfatizou 
Evangelista. 
DIFICULDADES 
No mesmo tom, Yglésio 

Moysés fez um relato das 
dificuldades que os usuários 
estão enfrentando no serviço 
de travessia da Baía de 
São Marcos e manifestou 
solidariedade. 
"A situação dos ferryboats é 
um problema antigo. Isso já foi 
herdado também de governos 
anteriores. Na verdade, houve, 
em alguns momentos, um 
acirramento da situação. Hoje, 
temos a eclosão do problema 
por completo. Claro que para 
o governador Brandão, que 
está no curso do caminho, 
buscando uma solução, não é 
fácil. Ele está no governo há 
menos de 60 dias, pegando um 
problema crônico", afirmou 
Yglésio. 
O deputado Helio Soares 
lamentou que a população 
esteja sendo penalizada. 
"São horas intermináveis nas 
fi las. Pessoas que vão para lá 
durante a madrugada e não 
conseguem passagem. É um 
absurdo e muita humilhação. 
Aquela população não aguenta 
mais, pois o problema chegou 
ao limite. É um assunto 
que requer muita atenção e 
responsabilidade de todos 
nós. Não somos contra 
ninguém, mas a favor de 
apurar para saber quem são os 
responsáveis por esse caos", 
disse Hélio Soares. 

AGENCIA ASSEMBLEIA 

Os deputados Wellington, Neto Evangelista, Ygléslo e Hélio Soares falaram na tribuna sobre os problemas 
no serviço de ferryboat 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. 2' SEGUNDA CHAMADA - PREGÃO ELETRÔNICO: N' 
007/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admintstrativo 
e' 02.1104,00112022. A Prefeitura Municipal de São Jogo dos Patos — MA, através de 
seu Pregoeiro, toma público para conhecimento doe interessados que esta aberto no-
vamente o prazo do cadeslramenlo da propostas da Ildlaçao na modalidade Pregão, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS. os' 
jedvando a Contratação de empresa para o Muro fomeolmento de notebook educado• 
oat conforme programa Educação Conectada, para slender as necessidades da Seae-
tarta Municipal de Educação, tendo em vista o não comparedmenlo de interessados na 
senão antedor, em conformidade com e Termo de Referenda disposto no Anexo Ido 
edital, o qual será processado e lulgado em conformidade com a Let n° 10.520102, De 
meio Fedoral n' 10.02412019, Decretos Municipais, Leis eomptementaros n' 1230006, 
alterada pela Leio' 147114, Decreto Federal n' 8.538115 e alterações e subsldlefiamen• 
le no que couber es disposições de Leio' 8.668193 essas aileraçbes coe condições 
do Editei á reaazar•se de 15:00 horas do dia 31 de maio do 2022. A eossão publica de 
julgamento será reaiizada eleronicamente no sita hitpsibeww.bbmne0ídlaces.como 
no dia e horêno marcados. O Edital está dispoelbilizado, na integra, no endereço ale-
trbnlco: hhps:drww.bbmnettdlacees.eom.br, no Portal de Transparência do Municipio 
no endereço: https:/ioaojoaudospalos.ma.gov.bndransparenda/,ne sldema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala do Comiseão Permanente de Ud1a-

,, 5o-CPL, Iocahzede no Prádlo da Prefeitura á Av. Getúilo Varges, 135, Centro • CEP: 
- 5.665-000, São soas dos PatosiMA, 40 2' e6', des 08.00 és 13:00 horas, podendo 

nda ser goticltado através do eanail: cpisjpmaggmail.nm..Esderecimenlo adicional 
no me endereço e etnell citados e ainda pelo letefone: 99 98421.9518. São João 
dos,, atos,JMAl. 17 de maio de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

e PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N' 013/2022- SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS - SRP, Processo Admintslntivo n' 02.0ã04.001t2022. A Prefeitura 
Municipal de São João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, toma público paro 
conhecimento dos interessados que estã realizando gdlaçno na modalidade Pregão, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS. 
obletivondo a C000ateçao de empresa para a future e eventual Prestação de aerslços 
de locação de Patoo. sonorização, iluminação, camarim, tendas, banheiros qulmices 
e outros eervlços de amamentação, segurança, epolo e apresentação de Shows com 
Bandas de renome local, regional e nedneal pare atenderes necessidades do Munid-
pio, em conformidade como Termo do Rerereeda disposto eo Anexo Ido edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade coma Lei 00 10.520/02, Decreto Federal 
no 10.02412019, Decretos Municipais, Leis complementares n° 123/2006, alterada pela 
Lei e' 147/14, Degelo Federal n' 8.538/15 e alterações e subsidlanamente no que 
couber as disposições de Lei n° 8.886193 essas alterações e as condições do Edital ã 
realizar-se ás 10:00 horas do die 31 de maio de 2022. A sessão publica de julgamento 
seaé mallzoda eletronicamente no site hopsJAvww.bbmnelildtacoes.com.br no dia e ho-
rário marcados. O Edital está disponibilizado, na integre, no endereço etetr6nico: https:l/ 
wvnv.bbmnedicitecoes.com.br, no Portal de Transparência do Municlpio no endereço: 
hopsJ/aaojoaodospatos.ma.eov.brc✓ansparend& , no sistema SACOP e lambem pode• 
rá ser consultado e obtidos nasalada Comissáo Permanente de Lidlaçao•CPL. Ioca0' 
rede no Prédio da Preteitua á Av. Golúbo Vargas, 135, Centro' CEP: 65.885.000, São 
João dos Patos/MA, de O/ a 6'. das 08:00 ás 13:00 horas. podendo ainda ser solicitado 
através do e.rnee: cpisjpma©gmaltcom..Esdaredmento adicional no mesmo endereço 
e e.mail citados e ainda pelo letelnea: 9990425.9518. 550 Joáo dos Petos (MA), 17 , . 
melo de 2022. Francisco Eduerdo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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Em Balsas, Edilson Baldez é homenageado 
e recebe título de cidadão balsense 
Nessa terça-feira (17), a sessão ordinária 
da Câmara Municipal de Balsas foi 
marcada pela homenagem ao líder 
empresarial e presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Maranhão 
(Fiema), Edilson Baldez das Neves. A 
frente do Sistema Fiema, Baldez recebeu 
a outorga de cidadão balsense, em razão 
do relevante serviço prestado em prol do 
crescimento e fortalecimento da classe 
industrial e empresarial balsense. 
O homenageado usou a tribuna para 
agradecer a indicação. "Muito me honra 
receber o título de cidadão balsense, pois 
graças a Balsas, o Maranhão ostenta a 
posição de ser o segundo maior produtor 
de grãos do Nordeste, ficando apenas atrás 
da Bahia e exibe uma participação de 
3,6% no PIB doestado, algo em tomo de 
\$ 3,5 bilhões. É a 35' cidade mais rica 

~ódQ agronegócio brasileiro e ser agraciado 
coln esse título me deixa lisonjeado", 
ressaltou Baldez. 
A homenagem é de iniciativa do vereador 
presidente Moisés Coelho e Silva Neto, 
e contou com a aprovação unânime 
dos vereadores. Na oportunidade, o 
parlamentar aproveitou para destacar a 
relevãncia do Sistema S no estado. "É 
de grande relevância o trabalho que o 
Sistema Fiema desempenha em nosso 
município. Ter o presidente Baldez como 
cidadão balsense nos enche de orgulho", 
disse. 
Presente na solenidade, o prefeito de 
B.Isas, Erick Augusto, destacou a 
m r ortância da parceria com o sistema 

ema. "Nós ficamos felizes em 
reconhecer Baldez como cidadão balsense, 
sobretudo, pelos investimentos que tem 
feito na região para beneficiar as empresas 

de Balsas, Erick Augusto, e pelo pres'Idcntc da Edilson Baldez das Neves ladeado pelo prefeito 
Câmara Municipal dc Balsas, Moisés Coelho_

com mão de obra qualificada, um exemplo 
disso é a reforma e ampliação do Senai". 
Entre as ações do Sistema Fiema 
no município - que demonstram o 
compromisso na defesa dos interesses 
da classe empresarial ode propostas 
que incentivem o desenvolvimento das 
indústrias maranhenses - estão melhoria 
da base tecnológica do Senai Balsas, 
consultorias e apoio à classe industrial 
balsense. 
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DIVULGAÇÃO 

A cerimônia contou com a presença do 
prefeito de Balsas, Erick Augusto, do 
presidente da Câmara de Vereadores, 
Moisés Coelho e Silva Neto, do 
desembargador do Tribunal de Justiça, 
José Gonçalo, do vice-presidente 
executivo da Fiema, Celso Gonçalo, do 
presidente do Centro das Indústrias do 
Maranhão (Cimar) e vice-presidente 
executivo da Fiema, Cláudio Azevedo, 
entre outros. 
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Charme, alma e hospitalidade genuinamente maranhenses 


