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PRErEITCP/i Dt ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N** 06.089.668/0001-33

SÃO JOÃO
DOS PATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 02.1805.001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.« 020/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 20/06/2022
ABERTURA: 17:00 HORAS

AVISO DE LICITAÇÃO Fiis\

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, localizada a

Av. Getúlio 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 ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a contratação de empresa
para o futuro e eventual fornecimento de combustíveis (óleo diesel comum/SlO e Gasolina) para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal no 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais e
subsidiariamente à Lei Federal no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as
condições do EDITAL à realizar-se às 17:00 horas do dia 20 de Junho de 2022.

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://wvAv.bbmnetllcitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetticitacoes.co m.br, site da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos em sua Home no link: httD://www.sao1oãodospatos.ma.Qov.br, no no Portal de
Transparência do Município no endereço: httD://www.saoioãodosDatos.ma.aov.br.. no sistema SACOP
e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, 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.

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

1, "A K/~^
Francisco Eduardo da Veiga Lopes

Pregoeiro do Município

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

CNPJ N” 06.089.668/0001-33
%.jr. DOS PATOS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

Eletrônico n® 020/2022, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual

fornecimento de combustíveis (óleo diesel comum/S10 e Gasolina) para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, 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 á
publicação dos atos municipais.

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

'JAi-mtkL J ôtojj: f9
^ Gilvana Noreto Aráujo CoKrea''

Secretária da CPL

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PRE6&0 ELfTRONICO fWibTlOl?EXTRATO DE CONTRATO N' 2/2022
/^2.T«05.00Í/20'Í?^SISTEMA 0£ REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Procesío Administfaü

Prefeitura Muntcipal de Sio Joào dos Patos • MA, através de
conhecimertto dos interessados gue está realizando licitafãc
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, odjetivando a
Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de combustíveis (óleo diesel
cornum/SlO e Gasolina) para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei nt 10.520/02. Decreto Federal ni
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares ná 123/2006, alterada pela Lei n'
147/14, Decreto Federal nC 8.538/15 e alterações e subsidiaríamente no que couber as
disposições da Lei ni 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital á realizar-se ás 17:00
Horas do Oia 20 de junho de 2022.

A sessão publica de juramento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmr>etllcitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado,
na integra, no endereço eletrônico: httpsZ/wvAv.bbmnetlicitacoes .com.br, no Portal de
Transparénaa do Município no endereço: https://saojoaodosoatos.ma.gov.br/transparertcla/ ,
no sistema 5ACOP e também poderá ser consultado s obtidos na sala da Comissão Permanente
de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 4 Av. GetúHo Va^as, 135, Centro - CEP:
65 665-rôo. São João dos Patos/MA. de 2* a 6S, das 08:00 ás 13:00 horas, j^endo ainda ser
solicitado através do e-mait: cplsjpma#gmail.com..Esclarecimento  adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
MUNICIPAL OBRAS, SERVIÇOS URBANOS £ TRANSPORTE/SEMIE
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializado no fornecimento de materiais
de Construções, conforme as especificações, quantidades e cortdições contidas no
Anexo I • Termo de Referência, Valor RS. 1.516.791,12 (hum milhão quinhentos e
dezesseis mil setecentos e noventa e um reais e doze centavos), CONTRATADA: ACCOR
EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ n* 25.510.732/0001-52,
Presencial n* 09/2021 AMPARO LEGAL. Lei Federal n' 8.666/93 e suas Posteriores
alterações e Proposta de Preços, ViGtNCiA: 12 (doze) meses.
São Domingos do Maranhão - (MA), 04 de janeiro de 2022
CONTRATANTE. Sr Rcnan da Silva Araújo. Assessor de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO DOS PATOS
AVISOS DE LIOTAÇAO

PRE6&0 ELETRÔNICO N» 16/2022

SECRETARIA /^je^óeiro. torna púbnco para
modalidade Pregão, na forma

/

MODALIDADE: Pregão

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Processo Administrativo nS 02.2803.001/2022 A
Prefeitura Municipal de Sio João dos Patos - MA, através de seu Pregoelro, torna público para
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na nnodalidade 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 realização de
Exames clínicos de Imagem para atersder as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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 nt
lD.024/2019, Decretos Municipais. Leis complementares n> 123/2(X)6. alterada pela Lei n>
147/14, Decreto Federal n< 8Õ38/15 e alterações e subsdiariamente no que couber as
disposições da Lei n< 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital a realizar-se ás 10:00
horas do dia 17 de junho de 2022

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
hnps //www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado,
na ínt^ra. no endereço eletrônico: https://www.bbmr<etllciracoes .com.br, no Portal de
Transparência do Municíp>o no endereço: https://saOioaodospalos. ma.gov.br/cranspareiscia/,
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 Pacos/MA. de 2» a 64. das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do e-mail colsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail cítadrss e ainda pelo telefone 99 98421-9518.

São João dos Patos/MA. 2 de Junho de 2022.
/paNncrrMrni.isanrs na stgifta-inPFt ^

Pregoelro

AVISOS DE LIOTAÇAO
RDC ELETRÔNICO Ne S/20Z2

Processo Administrativo nt 02.0905.003/2022 A Prefeitura Municipal de São João dos
Patos - MA. através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na Modalidade Regime
Diferenciado de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com
Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço Global por Lote, objetivando a Contratação de
empresa para a prestação de serviços de reforma de 02 duas Escolas Municipais: São
Sebastião e Eurico Santos na sede do Mumcipio de Sio João dos Patos/MA, Conforme
Exposto no Projeto Básico/Planilhas - Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado
em conformidade com as disposições da Lei n> 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto
Federal n« 7.S81/2011, Lei ní 123/06, Lei 147/14, Resolução RDC n‘ 471/2021, Decreto
Federal n> 8 538/15, e no que couber as disposições da Lei n! 8 666/93 e suas alterações
e demais normas especificados ao caso. e nos termos do Edital e seus anexos, á realizar-
se ás 10 00 horas do dia 28 de junho de 2022. A sessão publica de julgamento será
realizada eletronicamente no site htTps://wvirv*.bbmnetllcitacoes.com.br no dia e horar>o
marcados 0 Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico:
https://wiiwv.bbmnetllcitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no
endereço hnps://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Lrcitação<PL.
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 ás 13:00 horas, poderido ainda ser solicitado
através do e-mall: cplsipma@gmail.com Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
maii citados e amda pelo telefone 99 98421-9518.

PREGAO ELrRÔNICO N> 17/2022

SISTEMA OE REGISTRO DE PREÇOS • SRP Processo Administrativo n« 02 2604.001/2022. A
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para
conhecimento dos Interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a
Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de passagens terrestres para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei n9 10.520/02, Decreto Federal nS 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis
complementares ná 123/2006, alterada pela Lei nt 147/14, Decreto Federal nt 8.538/15 e
alterações e subsidiaríamente no que coubei as di^osições da Lei nC 8.666/93 e suas
alterações e as condições do Edital á reallzar-se ás 15:00 horas do dia 17 de junho de 2022.

A sessão publica de juramento será realizada eletronicamente no site
https.//WWW.bbmrtetlicilacoes.com.br no d<a e horáno marcados O Edital está disponibilizado,
na integra, r>o erKJercço eletrônico htlps://www.bbmnetlicilacoes.com br, no Portal de
Transparência do Município no endereço: https://saojOáodospatos. ma gov.br/transparenda/,
no sistema SACQP 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 ás 13:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do e-rrtail cplsjpma@gmaii.com Esclarecimento  adiciortal no mesmo
endereço e e-mail citados e amda pelo telefone: 99 98421-9518

RDC ELETRÔNICO N* 6/2022

Processo Administrativo nl 02.0905.004/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos
Patos - MA. através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL toma publico para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na Modalidade Regime
Diferenciado de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com
Critério Oe Julgamento do Tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de
materiais) da iluminação pública para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração, Conforme Exposto rso Projeto Bâsico/Planilhas - Anexo I do Edital, o qual
será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei nt 12.462/2011,
regulamentada pelo Decreto Federal nC 7.S31/2011, Lei n< 123/06, Lei 147/14, Resolução
RDC n' 471/2021, Decreto Federal n» 8.538/15, e no que couber as disposições da Lei ní
8.666/93 e suas alterações e demais normas especificados ao caso, e nos termos do Edital
e seus anexos, á realizar-se ás 15:00 horas do dia 28 de junho de 2022. A sessão pública
de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no du c horário marcados. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço
eletrônico. htips://www.bbmnetlicitacoe$.com.br, no Portal de Transparência do Município
no endereço https://saojoaod05patos.ma.gov.br/transparencia/ , no SiStema SACOP e
também poderá ser consultado e obtidos na saia da Comissão Permanente de Licitação-
CPL. localizada no Prédio da Prefeitura a Av. Getúlto 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@gmall.com..Esclarecimento adicional no rrsesmo endereço e e-
mail citados e amda pelo telefone: 99 98421-9518.

PREGAO eletrônico N< 18/2022

- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo ní 02.0905.001/2022. A
Prefertura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoelro, torne público para
conhecimento dos interessados que esta realizando licitação na modalxlade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a
Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção prevent^a e corretiva na
frota de veículos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, cm conformidade com o Termo
de Referencia disjaosto no Arsexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com s Lei ní 10.520/02, Decreto Federal ní 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis
complementares ní 123/2006. alterada pela Lei ní 147/14, Decreto Federal ní 8.538/15 e
alterações e subsidiaríamente no que couber as disposições dá Léi nt 6 666/93 e suas
alterações e as condições do Edital á realízar-se ãs 10 00 horas do dia 20 de junho de 2022. A
sessão publica de julgamento será realizada eletronicansenie no site

https://www.bbmnetlicrtacoes.com.br no dia c horário marcados. 0 Edital está disponibilizado,
na integra, no endereço eletrônico- https://wiiVw.bbmnet!lcitacoes com br, no Portal de
Transparência do Mumcipio no endereço ntips://saojoaodospsTos.ma.gov.br/lransparencia/ ,
no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Perrnanente
de LIcitação-CPL, localizada r« Prédio da Prefeitura a 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-maíl citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518.

São João dos Patos/MA, 2 de Junho de 2022.
FRANOSCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO LUIS GONZAGA 00 MARANHÃO

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO N* 016/2022 de interesse do
Mumcipio de São Luis Gonzaga do Maranhão, publicado ho Diário Oficial da União - DOU
- Sessão 3, no dia 23 de Maio de 2022. ONDE L^SE: "06/06/2022". LEIA-SE "17/06/
2022".

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N< 20/2022PREGÃO ELETRÔNICO N* 19/2022

SISTEMA DE REGISTRO OE PREÇOS - SRP Processo Administrativo n» 02.0905.002/2022. A
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, atreves de seu Pregoeiro, toma público para
conhecimento dos interessados que está realizando licrtação 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 fardamento escolar para
atender as necessidades da Secretana Municipal de Educação, em conformidade com o Termo
de Referencia disposto rto Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei ni 10.520/02, Decreto Federal ní 10.024/2019. Decretos Municipais, Leis
complementares ní 123/2006, alterada pela Lei ní 147/14, Decreto Federal ní 8.538/15 e
alterações e subsidiariarnente
alterações e as condições do Edital á realizar-

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https.//www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados O Edital está disponibilizado,
na integra, no endereço eletrônico http$://www bbmneTliotacoes.com.br. no Portal de
Transparência do Município no endereço https'//saojoaadospatos.ma.gov.br/transparencia/ ,
no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente
de L»citação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP:
65 665-000, São loão dos Patos/MA. de 2* a 6<. das 08 00 as 13.00 horas, podendo amda ser
solicitado através do e-mail: co!sjpma@gmail.com..Esclarecimento  adicional no ntesmo
endereço e e-mall citados e amda pelo telefonei 99 98421-9518.

O Município de São Mateus do Maranhão - MA. torna público aos
interessados ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO - pe 020/2022 PROCESSO Ní
2022-01.27.0037 • PREGÃO ELETRÔNICO Ní 20/2022

A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, através da
Secretaria Municipal de Administração e Planejamcrsto, pela Comissão Permanente de
Licrtação, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA do Aviso de
Licitação do Pregão Eletrônico n* 020/2022, publicado Diário Oficial da União - Seção 3,
Edição. 102, publicado em.31/05/2022: Onde se lé: Fara realizar as 09h00mín(horario de
Brasília) do dia 10 de junho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletronico n‘
020/2022, do tipo MENOR GLOBAL POR LOTE. Leia-se: Fará realizar ás 14h30min(horarlo
da Brasília) do día 13 de junho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletronico n‘
020/2022. do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Maiores informações e consultas na Sala
da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, localizada na Praça da Matriz, N*42,
Centro. CEP 65.470-000, São Mateus do Maranhão • MA, no horáno das OShOOmin
(oito horas) ás 12h00m(n (doze horas) ou através do e-mall
cplsaDmataus2021@gmall.com.

que couber as disposições da Lei ní 8.666/93 a suas
as 15:00 horas do dia 20 de junho de 2022.

São Mateus do Maranhão/MA, 26 de Meio de 2022.
TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ

Pregoeira
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atender as necessidades das Secretarias Municipais, em
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I
do edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei n® 10.520/02, Decreto Federal n® 10.024/2019,
Decretos Municipais, Leis complementares n® 123/2006,
alterada pela Lei n® 147/14, Decreto Federal n® 8.538/15 e
alterações e subsldiariamente 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 Junho de 2022. A sessão
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no
Portal de Transparência do Município no endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitaçâo-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 dejunho de 2022.

^Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇ ifóíHVt OiÀÜ-ti LLj
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AVISO DE LICITARÃO. PREGÃO ELfa^P
019/2022 - SISTEM; UE RtUIÇTmyb^yi^PREÇOS - SRI
Processo Adminlstraw^Wi^^OSílíWWWWTSTJSS^rPTSfÇfflJf
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 fardamento escolar para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei 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 subsldiariamente 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 20 de junho 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.bbranetlicitacoes.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 Licitaçâo-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 dejunho de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

NICO: N

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador; 7b3d91cdl20653155440ecd7495d26bc

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP : N®
018/2022

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N«
018/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS • SRP.
Processo Administrativo n® 02.0905.001/2022. 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
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na
frota de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras,
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 10:00 horas do dia 20 dejunho de 2022. A sessão
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no
endereço eletrônico: https;//www.bbmnetlicitacoes.com.br, no
Portal de Transparência do Município no endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na saia da
Comissão Permanente de Licitaçào-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.. Esclarecí mento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA), 02 de junho de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 0b2346a5fd47f8336369b212baf8a72b

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP : N»
020/2022

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N®
020/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ■ SRP.
Processo Administrativo n® 02.1805.001/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o
futuro e eventual eventual fornecimento de combustíveis (óleo
diesel comum/SlO e Gasolina) para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02,
Decreto Federal n® 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis
complementares n® 123/2006, alterada pela Lei n® 147/14,
Decreto Federal 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 17:00 horas do dia 20
de junho de 2022. A sessão publica de julgamento será
realizada

https://www,bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no
Portal de Transparência do Município no endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da

eletronicamente siten o

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: bll8bd5fa072751blf328f0c04788ad3
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Comissão Permanente de Licitaçâo-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 Junho de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

Lei n® 12,462/2011, r^
7.581/2011, Lei n® i:
471/2021, Decreto Fe
disposições da Lei n®

Éa liilo g
ão RDC n

6^ a;

ditai e seu
do aoaz

A sessão publica de inljampntn .Sfirá.rfellyifta. plPtrnnirAmAat i

no site https://www,bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no
endereço eletrônico: https;//wvm.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 junho de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Presidente da CPL.
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normas especificados
anexos, à realizar-se as
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Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identí/ícíidor; 5089d63b65ea96efbbeae2b39f03dec7

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC F1 ETRONTCO N® 005/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO N® 005/2022.
Processo Administrativo n® 02.0905.003/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação
na Modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na
forma ELETRÔNICA, modo de disputa; Aberto, com Critério de

^^ulgamento do Tipo Menor Preço Global por Lote, objetivando a
^W;rontratação de empresa para reforma de 02 duas escolas

municipais. Sede São Sebastião e Eurico Santos, no Município
de São João dos PatosMA, Conforme Exposto no Projeto
Básico/Planilhas - Anexo 1 do Edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com as disposições da Lei n®
12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Federal n®
7.581/2011, Lei n® 123/06, Lei 147/14, Resolução RDC n“
471/2021, Decreto Federal n® 8.538/15, e no que couber as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais
normas especificados ao caso, e nos termos do Edital e seus

anexos, à realizar-se às 10:00 horas do dia 28 de junho de 2022.
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente
no site https://vvww.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário
marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no
Portal de Transparência do Município no endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, de 2® a 6®, das 08:00 ás 13:00 horas,

•podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
:plsjpma@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 junho de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Presidente da CPL.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: d65f5ea97061942a0af767ee6e6a9016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO
DAS MANGABEÍRAS

AVISO DE ANULAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N« 10/2021
- CPL

TOMADA DE PREÇOS N® 10/2021 - CPL
Processo Administrativo N® 196/2021

AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação-CPL de São Rairaundos
das Mangabeiras -MA, no uso de suas atribuições legais, toma
público para conhecimento dos interessados, nos termos do
Art. 49 da Lei n° 8.666/93, a REVOGAÇÃO da licitação
divulgada através do edital da Tomada de Preços n® 10/2021,
tendo com objeto Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de consultoria para elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, do Município de São
Raimundo das Mangabeiras - MA. Informações adicionais no
prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça
da Família, n® 43, bairro São Francisco, São Raimundo das
Mangabeiras - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às
12h00min (doze horas) de segunda a sexta feira.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: a0a8c3ce35c9b35111fbc9a9ba980831 São Raimundo das Mangabeiras - MA, 30 de maio de 2022.

Camila Sousa Brito Rocha
Presidente- CPLAVISO DF LICITAÇÃO. RDC F.LETROMCO N® 006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO N« 006/2022.
Processo Administrativo n® 02.0905.004/2022. A Prefeitura
Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação
na Modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na
forma ELETRÔNICA, modo de disputa: Aberto, com Critério de
Julgamento do Tipo Menor Preço Global, objetivando a
Contratação de empresa para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de
materiais) da iluminação pública para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Exposto
no Projeto Básico/Planilhas - Anexo I do Edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com as disposições da

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 3de281a5036c9345cc9b2cf2fff30Id0CPL torna público para

RATIFICAÇÃO DF DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO
DE DISPENSA LICITAÇÃO N® 80/2022

PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO N® 80/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 157/2022
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f-iubrioa
Governo entrega obras e serviços nas cidades de
Bacabai, Alto Alegre do Maranhão, Coroatá e Codó

Eínií!l!ltev'‘9fW?SB^SW«VBO D{ DOT
ftEGSTRO OE PREÇOS - SRP. PncMio AdtiWnhtmlw n< n.2M1.001/2022.
A Prffeiturv Municipal de SAo JgSo dos Patos - MA, atrwés de seu Pregoelro,
toma puMico para conKecinianto dos interessados Que esté realliando
Mcitaçio ria modalidade Pregto, na forma ElfTRÔNiCA. do dpo Menor Preço
por itern, para AEâlSTPO de PREÇOS, oòjetvando a Con^ataçAo de empresa
para a futura e eventual prestaçlo de lervlpH de reailzaçlo de Exames dtnícos
de Imacem para atender as rrecessldades da Seoretarta Municipal de Saúde,

conformidade com o Termo de Referencia disposto ne Anexo I do edital.
0 pual aerã processado e juliado em conformidade com a Lei nv 10.S20A)2.
Decreto Federal n* 10.024/2019, Decretai Munldpals, Leis complementares n*
123/7006. elterada pela Lei ni 147/14, Decreto Federal rd $,S36/1S e aheraçdes
e subsidiariamente no que couber
alterações e
junnp de 2022. A sessio publica de julfamersto sera realiiada eletronicamente
no tftc http£//www,bPmnetlldtacoes.cDm.br no dia c fiorério marcados. O
Editai está disponibllltado, na inteira, no endereço eletrônico; httpi://www.
bbmnetIidtaceM.com.br, no Portal de Traniparènda de Munkfple no endereço:
himy/>«)K)io*»citot.ma.«[>y.flr/tr»fi«i«rencii/ . ko tWcrna SACOP «
tambdm pcderi ser consultado c obttdos ne sala da Comitsio Permanente
de Ucitacie-CPL, local ftada ne Predio da Prefeitura i Av. GetúUo Varias, 135.
Centro • C£P: 65.66ô<)00, Sõo Joio dos Patos/MA, de 2* a 61, das 08XD ás
13:00 horas, podendo ainda ser solfdlado atrwás do e'mail: cpli|pma0|mall.

..Escfaredmento adicionai no mesmo endereço e e*mall dt^os e ainda
oelo telefor«e; 99 98421*9513. Slo Joio dos Patos (MA>, 02 de junho de 2022.
Francisco Eduardo da Velfa Lopes 'Preioeiro.

HANPSON CMAGAS
Mais ofiorainicbdes e
desenvolvimento. São estes os
lesulados das imponanies obras
de infraestrutura entregues em
várias tídades do Maranhão.
Nessa quinta-feira (2), o
seo^táricxhefe da Casa Civil.
Sebastião Madeira, esteve
lus ãdades de Bacabai, Alto
Ale^ do Maranhão, Coioaiã
e Codó, onde vistoriou obras
e assnou ordms de serviço
DO âmbito do prcçrama Mais
Asfalto. 0 secretário de Estado
da Infraestrutura. Aparído
Bandeira Fdbo, também
paniãpcu cb agenda.
O valer total dos serviços de
pavimentação e manutenção
de vias uibanas ^ em tomo
^ RS 20,9 milhões. Bacabai
ganhou 20 km de asfalto. Os
trabalhos do dia começaram
pela cidade de Bacabai. onde
0 governo assinou ordem de
snviço [ara o racapeamento

..sfáltico dos bainos: Resíduidal
■ leia Vista. Novo Bacabai eVda
'-rai Sdano. Serão 20 km de
asfalto novo para mdhoar as
ruas do munidpio.
"É um momento de muita
fdiddade para mim como
gestor, para o povo de Bacabai,
para 0 governador Cart os
Brandki Eu, como prefeito,
estou muito feliz em receber
aqui 0 secretário Sebastião
Madeira, este grande paiceiio
<|ue conhece a cidade de
Etacabal, conhece a nossa ^ão,
juntamente com o secretário
Aparído. Para nessa feliddade,
nos vamos fazer o asfalto nesses
oês batros contKnplados.
Quando eu conduir,

ditcoilçSei d« lel n* 8.S6S/9S e tuas
coTidiçõqs do Edital è reaN^4^s4 10:00 horvs do dia 17 d«

AVBO t>€ UOTAÇAO. mEGAO EinRÔNIO): N* 017/2022 - SISHMA DE
REGffTK) DE PfáçOS • SRP. Precvue MnúnkWt^t a« 02.2804.001/2022.
A Prefeftur» Murldpal de SSo JoEo dos Patos - MA, itr^s de seu Pre|oelro,
toma público parq corthedmento dos Interessados gue está realizando IleRaçSo
n« modalidade Pr^f^» forma ELETRÔMICA, do bpo Menor Prpço por item,
pam REGISTRO de PREÇOS, objectvando a Contrataçio de empresa para o futuro
e eventual fomedmento de passaieni terrestres para atender as necesddades
das Secretarias Muniâpais, em conformidade com o Termo de Referenda
dispotfo no Ancx) 1 de edital, o qual será ptoeessado ejuliadc em conformidade

a Lei nt 10.S20/D2, Decreto Pederal ne 10.024/2019, Decretos Municipais,
Lefs complementares ne 123/2006, alterada pela Lei nt 147/14, Decreto Fed^i
nt 8.538/lS e alterações e subsfdiadamente no que couber as disposições
da Lei nt 6.666/93 e suas alterações e as condições do Edital i reallzar-se ás
13:00 horas do dia 17 de junho de 2022. A seuõo publia de juj|amento será
realizada eletronicament» no stte hctps://¥^ivw.bbmnettlcnacoes.com.br
dia ff horário marcados. O Edital está disponibilizado, na Intefra. no endereço
eietrõnico: hrtos://wwwbbmrvetljOtaeoes.eom,br. ne Portal de Transparência
do Município no ervdereço: KnpsV/&aojoaodospato&ma.ço».brA^^spar encla/

sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comisaõo Permanente de Litítaçl<>CPL, localizada no Préd*o da Prefeitura áAv
Getu ÍM) Varfas, 13 5, Ce ntro - CEP: 65.665-000,5lo J oõo dos Patos/MA, de 2* a
6t, das 08:00 is 23;CO horas, podando ainda ser solidado através do e-mall:
epfsfprna9pTkaíl.com..Esdare<imento adiOonal no mesmo endereço e e-mail
cftados e aír>da pelo telefone: 99 98421-9318. $3o ioSo dos Patos (MAJ, 02 de
junho de 2022 Francisco Eduardo da Velfa Lopes-Preçoelro.

e estamos aqui assinando a
ordem de serviço para esse
asfalto. Vamos dar ínidoàs
obras logo logo, e essa parceria
cran o EsBdo tem dado muitas
frutos aqui para Alto Alegre do
Maranhão. O que a gente qus
é realmente isso", destacou
a pr^éia de Alto Alegra do
Maranhão, Nilsilene do Liome.
Também foram realizadas
visiias técnicas na obra do
Ginásio Paiíesponlvo Teraza
Mund. na Quada de Araia e
na obra de reforma do Centro
Administrativo do munidpio.
"O CenOo Administrativo
aqui de Alto Alegre contempla
a Câmara Munlapa! de
Vereadores e a Prefeitura. A
obra já está bem avançada, nós
já estamos trabalharulo com a
questão da pintura, parte elétrica,
hidráulica ejá estamos em fase
de acabamento. A previsão de
entrega é para esse mês", disse
a engenhara civil da Secretaria
de Estado de Governo, Bruna
Viana.
Seu Bernardo, que mora em
Alto Alegra do Maranhão,
elt^ou as obras que o governo
está executando na ádade. "O
ginásio antes estava bem feio;
agera está sendo raíormado e
esá ótimo. Paia a jwem guarda
que gesta de se divertir, jogar
boia, essas Ixincadeiras toms, é
bem demais", comemorou.
Em Caroaá, na região do
Viie do Itapecuru, o governo
asanou ordem de serviço para
implantação de mais de 10 km
de asfalto. A comitiva também
fez ma visita à Escola Estadual
Luís Monteiroeao pradio
da Defensoria Pública, obra
inaugurada leceniemenie.
Encerrando a agenda do dia, a
comitiva do gcwemo esteve na
cidade de Codó. Foi realizada,
ita cidade, uma vistoria técnica
na obra da rafonna da Escola
Centro de Ensino Luzenir
Maoa Roma e inaugurada uma
quadra na Unidade Plena do
lema. Também feá assinada uma
ordem de serviço no âmbito
do programa Mais Asfalto,
beitefkáando omimid[HO com
20 km de asfalto.
O seoetáriochefe dá Casa
Gvil, Sebastião Madeira,
ressaltou o compromisso do
Estado para cem os municípios.
"O governador Carlos
Brandão determinou que eu
trrxixesse essas boas novas e
estou aqui. A chegada desses
serviços significa melhoria da
qualidade de vida e valorização
dos espaços públicos, até
ptxque desde que assumiu a
gesião, 0 governador não tem
medido esforços para que os
maranhenses passam continuar
vivendo com mais dignidade",
dedarou.

culminou com a assinatura
da ordem de servin para a
implantação de asfalto
munidpio.
Para 0 secretário de
Infraestrutura do Estado,
Aparído Bandeira, as aràs
do prt^rama Mais Asfalto vão
gsantir mais desenvdvimenlo
econônüco. ‘Esse asfalto aqui
em Alm Alegre já vai garantír
uma pavimentação boa pro
munidpio. O acesso de muitas
tuas será fadliudoccm a
pavimeniaçãoe isso im[^ca em
melhorias para todos, e on todos
os setores", disse.
‘Paiteria muito importante e tão
esperada pda nossa população.

juniamenie com o governo,
esta pavimentação que Bacabai
tanto sonhava, nós vamos fazer
festa, festejar e agradecer a Deus
por tudo que lemos conseguido
aqui para Bacabai", pontuou
0 prefeiiD de Bacabai, Edvan
Brandão.
Ainda em Bac^l. a comitiva
do governo vistoriou as obras
de reforma do lema Keno. O
local está sendo readequado para
atmider mdhor os estudantes.
O munidpio de Alto Alegre
do Maranhão também foi
contemplado com investimoitCB
no âmbito do pro^ama Mais
Asfalta Um graiide evento
na re^o central da ddade

no

AVISO DE UCITAÇáO. PREOáO ELnRÓMICO: N< 0U/2Ct22 - SiSTEMA OC
n> O2.OSOS.OOt/2a22. A

Prefetturi Murtlclqxl d« Slo Joio dos Patos -MA. atrv^i dt mu Pref oelre, toma
público para coAhecimerao dos intareMêdos que astá reallzartdo ficitaçáo na
modaiidada Pftfáo. na forma ELCTRÔNICA. do Qpo Menor Preço por Item, para
REGISTRQde PREÇOS, objetivando a ContrataçAode emprtM para a preatacffede
MCvlços de manutençSo prevenrlva e correóva na hota da ueicvlos a máqui
da Saoataria Munidpal da Obras, cm conformidade com o Tarmo da Referenda
disposto rto Ana«> I do edital, o qual será processado a julfado am conformidade

a lai ni J0.52O/Q2. Demto Federal nt 024/2019. Deoetos Munidpalt.
Ids complementares ni 12 3/2006. alterada pela Ld n 1147/14, Decreto Federa I
ná 8.538/13 e attaraç&as e subsidiariam ante ne pua couber ai disposições
da Lef nt 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital á realliar^se às
10:00 horas do dia 20 da junho de 2022. A sassie publia da julpmento será
realiuda elatronicamenCe
dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na intecra.
eletrônico; https;//www.bbmnetiidtacees.CDm.br,
do Município

sistema &ACOR e também poderá ser coDsuhado e obndos
Comissõo Rermanente de Licltiçõ^CPL. localizada
Getúllo VarfBi 135. Centro • C^: 65.668^. Slo Joio dos PêXOi/Mk. de 2* a
6*. das 080) cs 13*00 horas, podendo «nda ser soliAado atrarés do e^maU:
cplsjpma#gmall.com..EsciareclmaPTto adlOonal no mesmo endereço e e-mall
cKcdos e ainda pelo telefone; 99 98421-9$18. Si o ioio dos Ratos (MA|. 02 de
junho da 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes ^regoairo.

«GffTRO D€ PREÇOS • SRP. Proeaaae M

FACULDADEREAUZE A transformação
DE SEUS SONHOS NA

stta https;//www.bbmnedlcltaeoas.com,br
endereço

Portal de Transparência
endereço; https://saofoaodospatos.ma.gCN.brAransparancia/

sala da
Prédio da PrefeRura à Av.

A MESTRADO E DOUTORADO
^DIREITO

AVSO OE UOTAçAo. PREGAo ELETTtÔMICO; Fft 019/2022 - SISTEMA OC
ftE68TR0 OE PREÇOS • SRP. Precesso AdriMstrattvo nt 02.090S. 002/2022.
A Prefeitura Municipal de Slo Joio dos Patoi - MA. atrwés da seu Pragoain»,
toma públiee pari cor>h«ejrT>anto dos Interessados que está realizando llcltaçio

modalidade Preilo. na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item.
para REGiSTRO de PREÇOS, ebjebvande a Contretaçie de empresa para o futuro
e ^entual fomeomer^to de fardamento ascofar para atender as necessidades d a
Secretaria Munieipai deEducaçio. em conformidade com o Termo de Referencia
dispofio no Anev I do edital, o qual será processado e julgado em conhxmidade

a Lei m 10.S20A)2. Decreto Federal n* 10.024/2019. Decretos Municipais,
Leis complementarei n* 123/2006. elterada pela Lei né 147/14, Decreto Federal
nf 8.538/15 e atterações e subddiahamente
da Lei n* 8.666/93 e
15:00 horas do dia 20 de junho de 2022. A sessio publica de julgamento será
realizada eletronicamente no dte haps://www.b6rTvietKdtacoe&com.br
dia e horáno marcados. O Edital astá disponiblilzado, na integra, no endereço
eletrônico; haps://«rvnw.bbmnetlldtacoes.com.br. no Ponal de Tran^ráncia
00 Munlcioio no onOrfOfo: hnBt//»oÍQ«odotMlafcm«jw.b.Ar»rw«f€ncH/sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissêo Permanente de lIcItaçl^CPL. focalizada no Prédio da Prefeitura è Av.
Getúáe Vvg». 135, Centre - CEP; 65.665-OCO, Slo loio dos Patos/MA. de 2* a
6*. das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solkftado através do
cplsjpma#gmall.com..Eidareclmento adidonal no mesmo endereço e ennall
dtados e «nda pelo telefone: 99 98421*9518. Slo Joio dos Patos (MA). de
Junho de 2022. FrervOsco Eduardo da \%ip Lopes -Pregoeiro.

A MESTRADO
^ ÀDMINISTRÀÇAO

que couber
condições de Edital á riellzar-se ás

disposições
alterações e

0 GRADUAÇÃO

DIREITO
SEGURÀHÇÀ PÚBLIC
GESTÃO PÚBLICA

r'A ESPECIAUZAÇÔES
LATO SENSU

AV80 DE UOTAÇAO. PREGAO ELETRÔMICD: H» 020/2022 - SZ5TEMA 06
RE6STR0 OE PtSÇOE • SAP. Pmesso AdrvMettativo nt 02.1Í0S.M3/3022.

A Prefelture Municipal de Slo Joio dos Petos > MA. através de seu Pregoeiro,
toma público para conhecimento dos Interessados que está realizando licitaçlo
rta rrxtdalldadc Pregle, na fcxma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por liam.
para REGISTRO de PREÇOS, objetivarão a Contrataçie de empresa para o
futuro e eventual eventual fornecimento de combustíveis (õlec dies^ comum/
SIO c Gasolinal para atender as necessidades das Scaetarias Munidpali.

conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anei& i de edital,
0 qual será processado e julgado em conformidade com a Lei ns 10.520^)2,
Decreto Federal rrl 10.024/2019. Deeretes Munidpals. Led complemcrrtares n*
123/2006. alterada pela Lei nf 147/14, Decrete Feirai ns 8338/13 e alterações
s subsJdieriamente no que couber as disposições da lei nf B.666/93 e
aherações e as condições do Edital á reaüzar-w ás 17:00 horas do dia 20 de
junho de 2022. A sessio publia de julgamento será feei^zada eletrorlcamente
ne flte hnes://www,bbmnetlldtacoes.cem.br no dia e horário marcados. O
Edital eaé disponibilizado, na fr>te|ra. no endereço eletrõrtico: Https://>
bbmnetlidtaeoes.com.br. no Portal de Transparénoa de Município rvo endereço;
hBat-//MoiQ»Qdoto«iM.ma.«Qv.tif/trBniflar€ni:la/ , no sWema SACOP «
também poderá ser consultado e obtidos na sata da Comlssio Permanente
de lidtaçio-CPL, localizada no Prédio da Prefetiura á Av. Getúllo Vargas, 13$,
C«ntro • aP: 63.6634300. Slo Joio dos Patos/MA. de 2* a 61. das 08;00 ás
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado atrpirés do e-mail;

i..Ssdaredmento adicional no mesmo endereço e e-maR dtadM e ainda
pelo telefone: 99 98421-9518 Slo lolo dos Patos (MAJ. 02 de junho dc 2022,
Frandsco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoelro.
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