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SAO .lOAC3 
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
CNPJ N°06.089.668/0001-33 

Processo Administrativo no 290601/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.° 008/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 02/08/2022 
HORÁRIO: 11:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

f 

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 Tomada de Preços, no regime de empreitada por Menor 
Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 02 de julho 
de 2022. 

A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação — CPL, situada a Av. Getúlio Vargas 
n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, São João dos Patos — MA, no dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. Em atendimento 
as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 
e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante 
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada 
participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital está 
disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: 
http://www.saojoaodospatos.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 Praça da Liberdade, s/n, centro, São João dos Patos —
MA, de 2a a 6, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplsaojoaodospatos@hotmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e provisoriamente no número +55 99 98421-9518 

São João dos Patos - MA, 13 de julho de 2022. 

c~ ~ 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes 

Presidente 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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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 TOMADA DE 

PREÇOS n° 008/2022, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município, 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, 13 de julho de 2022. 

ilvana Noleto A aújo Correa 
Secretária da CPL 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 



FOLHA N° . 

N° PROC. 

i 20 SEXTA - FEIRA, 15- JULHO - 2022 
.~.,.~.,._--,--- 

D.O. Pi~,,)~ÇÕES DE`fiERCEIROS 

do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de consultoria e assessoria 
educacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, o qual será processado e julgado em conformidade com as 
disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 02 de agosto 
de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependên-
cias da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação — CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, 
Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no dia, hora e 
local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta de preços. Em atendimento as recomendações do Município 
e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e are-
jado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização 
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
e itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na ín-
tegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https:// 
saoioaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Per-
manente 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..Esclareci-
mento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 13 de julho. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 008/2022. 
Processo Administrativo n° 290601/2022.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 Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a Contra-
tação de empresa para a prestação de serviços de Urbanização de par-
te da Avenida Presidente Médici, na sede do Município, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Fe-
deral n.° 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 
realizar-se às 11:00 horas do dia 02 de agosto de 2022. A sessão públi-
ca de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Muni-
cipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
— CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. Em aten-
dimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Trans-
parência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov. 
br/transparencia/ 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..Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 13 de julho de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 009/2022. 
Processo Administrativo n° 290602/2022.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 Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a Con-
tratação de empresa para o fornecimento de refeições e quentinhas 

para atender as necessidades das Secretarias Municipais, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Fe-
deral n.° 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 
realizar-se às 15:00 horas do dia 02 de agosto de 2022. A sessão públi-
ca de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Muni-
cipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
— CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. Em aten-
dimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Trans-
parência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov, 
br/transparencia/ 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..Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 13 de julho de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR 
LA ROCQUE - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022-
CPL. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, através de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial n° 005/2022-CPL, Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Con-
tratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Técnico 
de Manutenção — Adaptativa, Conetiva, Evolutiva e Preventiva e Su-
porte Mensal do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Senador La 
Rocque/MA, no dia 28 de Julho de 2022, as 10:00 horas, na sala da 
CPL, na Av. Mota e Silva, s/n, centro, na forma da Lei n° 10.520/2002, 
da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014. Deverão também ser 
aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93. 
Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as
medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais 
como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de lM (um me-
tro) entre os presentes na sessão. O edital e seus anexos estão a dispo-
sição dos interessados no mesmo endereço de 2' a 6' feira, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou retirados na CPL, ou ainda através do PORTAL DA TRANSPA-
RÊNCIA. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Senador La 
Rocque (MA), 13 de Julho de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE 
MACEDO- Pregoeiro — Decreto n° 053/2022-GAB. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 006/2022-
SRP. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, através de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial n° 006/2022-SRP, menor preço por item, cujo OBJETO: Re-
gistro de Preços para eventual Contratação de empresa de engenharia, 
para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial conetiva 
e de pequenos reparos com fornecimento de peças, equipamentos, 
materiais e mão de obra, para atender as necessidades do Município 
de Senador La Rocque/MA, no dia 29 de Julho de 2022, as 10:00 
horas, na sala da CPL, na Av. Mota e Silva, s/n, centro, na forma da 
Lei n° 10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014. 
Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a 
Lei Federal n° 8.666/93. Considerando o atual momento de pan-
demia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança 
sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

0 1 º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO nº 158/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS OBJETO: 1º Terceiro Termo Aditivo do contrato referente à: 
Aquisição de Consumo (Géneros Alimentícios) 25% do„ VALOR ACRESCIDO R$: 30.391.53 
(trinta mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e três reals), AMPARO LEGAL: inciso 
li do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO 
DE PRORROGAÇÃO :180 (cento e oitenta) dias. São Domingos do Maranhão - (MA), 03 de 
janeiro de 2022 CONTRATADA: O.A.N QUEIROZ EIRELI, inscrita no C.N.PJ sob o n.º 
07.104.723/0001-80 CONTRATANTE: Sr. Elizangela Santos Sousa Queiroz. Secretaria 
Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO 1 º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO nº 168/2021 PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL 
EDUCAÇÃO/SEMED OBJETO: 1º Terceiro Termo Aditivo do contrato referente à: Aquisição 
de Consumo (Expediente e Limpeza) 25% do„ VALOR ACRESCIDO R$: 262.791,76 (duzentos 
e sessenta e dois mil setecentos e noventa e um reals e setenta e seis centavos)„ AMPARO 
LEGAL: inciso 11 do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de 
Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :180 (cento e oitenta) dias. São Domingos do Maranhão 
- (MA), 22 de março de 2022 CONTRATADA: FELIPE OLIVIERA CANAVIEIRA EIREU -EPP CNPJ: 
38.012.380/0001-57, CONTRATANTE: Sr. Tarda Kariene Silva Cardoso 011viera. Secretaria 
Municipal de Educação. 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 11/2022 - SRP 

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de oxigênio medicinal. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA DA ABERTURA: 27/07/2022 às 09h00min, horário de Brasilia/DF. 
Local de Realização: Portal CP - www.comprasaodomingos.com.br 
Editai e demais Informações disponivels em 

www.saodomingosdomaranhao.ma.govbr/ www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul 
e www.comprasaodomingos.com.br 

informações adicionais serão prestadas pela CPL localizada, na Praça Getúlio 
Vargas, s/n, Bairro Centro, São Domingos do 

Maranhão/MA no horário de 08h00min às 12h0Omin de segunda a sexta-feira 
ou pelo e-mail cplsaodomingos.ma@gmail•com. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 12/2022 - SRP 

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA DA ABERTURA: 28/07/2022 às 09h0Omin, horário de Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal CP - www.comprasaodomingos.com.br 
Edital e demais Informações disponivels em 

www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/murai.zul 
e www.comprasaodomingos.com.br 

Informações adicionais serão prestadas pela CPL localizada, na Praça Getúlio 
Vargas, s/n, Bairro Centro, São Domingos do 

Maranhão/MA no horário de 08h0Omin às 12h00min de segunda a sexta-feira 
ou pelo e-mail cpisaodomingos.ma@gmail.com. 

São Domingos do Maranhão (Ma), 12 de julho de 2022 
10RGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA -

Pregoeíro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISOS DE UCITAÇAO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 027/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo 
Administrativo nº 280601/2022. 

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 materials de 
expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 
147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
horas do dia 28 de Julho 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.bbmnetlicltacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municipio no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ 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 2e a 6a, das 08:00 ás 
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cpisjpma@gmali.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280602/2022• 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 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 o 
futuro e eventual fornecimento de materials permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela 
Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 
horas do dia 28 de julho de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetllcitacoes.com.br no dia e horário marcados. 0 
Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicítacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municlpio no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá ser consultado e obtidos 
na sala da Comissão Permanente de Ucltação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av, 
Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patas/MA, de 2e a 6e, das 08:00 ás 
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cpisjpma@gmaii.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 13 de julho de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Pregoeiro 

AVISOS DbtWCt=Jit,TIFT~t~`" ::•4: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 

Processo Administrativo nº 190401/2022. 
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 Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
consultoria e assessorla educacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas do dia 02 de agosto de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 13S, Centro - CEP: 65.665-000, São João 
dos Patos/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
habilitação e proposta de preços. Em atendimento as recomendações do Municipio e da 
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento minìmo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será 
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de 
álcool e Itens de proteção necessário. 0 Edital está disponibilizado, na integra no Portal de 
Transparência do Municipio no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ 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 
21 a 6+, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cpisJpma@gmall.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

~ 
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022 

Processo Administrativo nº 290601/2022 
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 Tomada de Preços, no regime de empreitada por 
Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Municipio, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n,0 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 02 de 
agosto de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta 
de preços. Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS informamos que a 
sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. 0 Edital está disponibilizado, na integra no Portal de Transparência do 
Municipio no endereço: https://sao(oaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ 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 20 a 6', das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cpisjpma@gmall.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e- 

il citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022 

~ 

Processo Administrativo nº 290602/2022. 
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 Tomada de Preços, no regime de empreitada por 
Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de 
refeições e quentinhas para atender as necessidades das Secretarias Municipais, o qual 
será processado e julgado em conformidade com as disposições da lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 02 de 
agosto de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da 
Secretaria Municipal de Administração, na saia da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta 
de preços. Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS informamos que a 
sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo 
de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessário. 0 Edital está disponibilizado, na integra no Portal de Transparência do 
Municlpio no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também 
poderá ser consultado e obtidos na saia 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 2e a 6e, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mall: cpisjpma@gmall.com.•Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 13 de julho de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No 33/2022 - CELICC/PMSJR 

PROC. Nº 362/2022/SEMUS 
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através da sua 

Pregoeira, torna público aos Interessados nova data de abertura da Sessão de Licitação, 
suspensa devido acolhimento de impugnação, referente ao Pregão Eletrônico nº 
033/2022, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de equipamentos 
hospitalares, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade de São José de 
Ribamar, às 10h:00min do dia 01 de agosto de 2022. Poderão participar deste pregão 
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública 
acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos Interessados no endereço supra, de 20 a 61 feira, no horário das 
08:OOh às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederlbamar.ma.gov.br, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 0 Edital também pode ser 
adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital 
será divulgada na forma do artigo 21, § 42 da Lei 8.666/93 e comunicada aos 
Interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 

São José de Ribamar (MA), 14 de Julho de 2022. 
JÉRLLIDA DE FREITAS NUNES 

Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 34/2022 - CELICC/PMSJR 

PROC. Nº 562/2022/SEMUS 
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através do seu 

Pregoeiro, torna público aos interessados nova data de abertura da Sessão de Licitação, 
suspensa para ajustes no Termo de Referência, referente ao Pregão Eletrônico nº 
034/2022, cujo objeto é o Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de 

Q) 

Esta documento pode ar verifkado no .nd.nço alau6nIco 
https/www.ln.gov.br/aut.ntkldade.Mml, polo códl`o 0530202207150í7a6 
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Mais de 100 quilômetros de vias urbanas 
foram recuperados na Grande São Luís 

orvuLOACAo 
2 a* 7 o sawc 4 c ,e 

Governador Carlos Brandão vistoriou obra 
de pavimentação, na Vila Isabel Cafeteira 

Em três meses, mais de 100 quilômetros de 
~\ ?as urbanas foram recuperados nas cidades 

.,e São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São 
José de Ribamar pela gestão estadual. A 
informação foi repassada pelo governador 
Carlos Brandão durante vistoria, nessa 
quinta-feira (14), a uma parte dessas obras, 
no bairro Vila Isabel Cafeteira, em São Luis. 
"Na Ilha de São Luís, são 100 quilômetros 
de recuperação de vias urbanas, em três 
meses, algo que nunca aconteceu na história 
do Maranhão", informou o governador 
Carlos Brandão. Ele ressaltou que o 
asfaltamento de vias alcança todos os 217 
municípios do estado. 

Durante a vistoria, além de percorrer 
os locais que receberam os serviços de 
pavimentação asfáltica, o governador ouviu 
os moradores sobre a qualidade da obra. 
"Estamos visitando a Vila Isabel Cafeteira 
para avaliannos a qualidade do serviço que 
indui a pavimentação, o meio-fio, sarjeta 
e drenagem para que o asfalto possa durar 
mais. Estamos visitando os bairros com 
obras em andamento", explicou Carlos 
Brandão. 
O trabalho de pavimentação na Vila Isabel 
Cafeteira é coordenado pela Secretaria 
de Estado de infraestrntura (Sinfra) e 
contemplou 16 vias, induindo as avenidas 

Epitácio Cafeteira e Militar e a Rua 
Tancredo Neves, principais pontos de 
passagem do bairro. 
José Gomes da Silva, morador do bairro, 
pontuou a vistoria como algo inédito e 
destacou a necessidade de asfaltamento das 
vias. "Só temos a agradecer esse apoio [com 
a pavimentação] que nós precisávamos 
muito", comentou. 
O presidente da Associação de Moradores 
do bairro, João Mota, destacou a 
fiscalização da obra. "O governador 
veio conferir de perto os serviços e nos 
acompanhou nas mas, observando o que 
precisamos", afirmou. 

~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA— MA 
AVISO DE UCRAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 024/2022 — SISTEMA OE REGISTRO 
DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo na 050703/2022. A Prefeitura Municipal 
de Fortuna — MA, através de seu Pregoeiro, toma púbico para conhecimento 
dos interessados que está realizando Ilcltaçao na modalidade Pregao, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Rem, para REGISTRO de PREÇOS, objetivndo 
a Contratado de empresa para a futura e eventual Prestaçbo de serviços para 
digitaliuçlo do Serviço de Ralo-X do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde, 
Incluindo emisslo de laudos radloldglcos e casulo am comodato de equipamentos, 
para atender u necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com 
o Termo de Referenda disposto no Anexo Ido edital, o qual será processado e Julgado 
em conformidade com a Leis' 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos 
Muoldpals n, 004 e 005/2021, de 04 de Janeiro de 2021, Lets complementares nº 
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidlanamente 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 28 da Julho de 2022. A 
seulo publica da Julgamento será realizada eletronicamente no sia https://www. 
bbmnetlicltacoes.com.br no dia e horário marodos. 0 Edital está dlspoelblllzado, 
na Integra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlldacoes.com.br, no no 
Portal de Transparência do Municlplo no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/ 
portal/Index.php/transparencla, no sistema SACOP e também poderá ser consultado 
e obtidos na sala da Comisslo Permanente de Udtaçbo-CPL localizada no Prédio 
da Prefeitura à Praça da Uberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2s a 6, das 08:00 
ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplfoetuna~ 
hotmall.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall citados e 
provisoriamente no número +55999107-4748. Fortuna (MA), 13 da Julho da 2022. 
lonas Almeida Nascimento SIM, —Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA 
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRONICO Nº 16/2022-MATINHA. A Prefeitura 
Municipal de Marinha, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 16/2022-MATINHA, 
tipo menor preço, cujo objeto é a Registro de 
preços para eventual Contratação de empresa 
para fornecimento de material de esportivo para 
suprir as demandas do Município de Matinha/MA, 
fica remarcada para o dia 29 de julho de 2022 às 
8h30min. O Edital e seus anexos estão á disposição 
dos interessados no Endereço Eletrônico: www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Marinha, 12 de 
julho de 2022. Pâmella Amaral Pinto, Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICPAL DE FORTUNA— MA 
AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 025/2022 — SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 050704/2022. 
A Prefeitura Municipal de Fortuna — MA, através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando Iicitaçao na 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, para 
REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contraaçao de empresa para o futuro e 
eventual fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades 
da Secretana Municipal de Administrado, 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 
Municpais nº 004 e 005/2021, de 04 de Janeiro de 2021, 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 nas condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 28 
de 10160 de 2022. A sesslo publica de Julgamento será realizada eletronicamente 
no site https://www.bbmnetiiclacoes.com.br no dia e horáro marcados. 0 
Edital está dlsponiblllzado, na integra, no endereço eletrônico: https://www. 
bbmnetllclacoes.com.br, no no Portai de Transparência do Municiplo no 
endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/poral/Index.php/transparencla, 
também poderá ser consulado e obtldos na sala da Comissao Permanente 
de Uclação-CPL localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Uberdade, s/n, 
centro, Fortuna/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: cplfortuna®hotmall.com.. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço a e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 
9107 4748. Fortuna (MA), 13 de Julho de 2022. lonas Almeida Nascimento Silva 
—Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS— MA 
AVISO DE UCITAÇAO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 009/2022, Processo Adminlstentfvo 
nº 290602/2022A Prefeitura Municipal de Sao Jolt dos Patos — MA, através de 
sua Comisslo Permanente de Ucltaç3o • CPL toma público para conhecimento dos 
Interessados que estará realizando Ilckaç90 na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a Contratado de 
empresa pano forneclmanto de refeições a quentlnhas para atender u necessidades 
das Secretarias Municipais, o qual será processado e Julgado am conformidade com 
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e u condições 
do Editei à realizar-se às 15:00 horas do dia 02 de agosto de 2022. A sealo 
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretarla Municipal de 
Administrado, na sala da Comissgo Permanente de Udtaçgo — CPL situada a Av. 
Getúlio Vargas, 135, Centro' CEP: 65.665-000, Sao tolo dos Patos/MA, no dl,, hora 
e local citados, em que seroo recebidos os envelopes de habllitado e proposta de 
preços. Em atendimento as recomendações do Municlplo ode OMS Informamos que 
a sess2o ocorrerá em local aberto e anelado, que será estabelecido distanciamento 
minimo de 02 metros de coda participante durante a sesslo e que será obrigatóra 
a utilizado de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
e itens de protelo necessário. O Edital está disponibilizado, na integra no Portal 
de Transparência do Munidplo no endereço: https://saoloaodospatos.ma.gov.br/ 
transparenda/ a também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comisslo 
Permanente de Lidado-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 
135, Centro - CEP: 65.665-000, Sio lobo dos Patos/MA, de 2s a 6s, das 08:00 ás 
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mall: cplslpma@gmail.coen.. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 
9998421-9019. Sao tolo dos Patos (MA),13 de Julho de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes —Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS —MA 
AVISO DE UCRAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 027/2022 — SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280601/2022. A 
Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, 
toma público para conhecimento dos interessados que está realizando 
Ilcitação na modalidade Pregao, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, obletivando a Contraaçao de empresa 
para o futuro e eventual fornecimento de materials de expediente e consumo 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, 
o qual será processado e Julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações 
e subsidlariamente 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 28 de 
Julho de 2022. A sessSo publica de Julgamento será realizada eletronicamente 
no site https://www.bbmnetlldacoes.com.br no dia e horário marcados. O 
Edital está dlsponlblllzado, na Integra, no endereço eletrônico: https://www. 
bbmnetllclacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municlplo no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.govbr/transparencla/ e também poderá ser 
consulado e obtidos na sala da Comissao Permanente de Licltaçao-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro- CEP: 65.665-
000, Sio João dos Patos/MA, de 2s a 6a, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo 
ainda ser solicitado através do e-mail: cplslpma@gmail.com..Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail ciados e ainda pelo telefone: 9990421-
9518. Sáo João dos Patos (MA), 13 delulho de 2022. Francisco Eduardo da Veiga 
Lopes —Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA 
AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 028/2022 — SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 280602/2022. A 
Prefeitura Municipal de Sao Jobo dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, 
toma público para conhecimento dos Interessados que está realizando licitação 
na modalidade Pregao, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, 
para REGISTRO de PREÇOS, objetivando o futuro e eventual fornecimento 
de matedals permanentes diversos (Longarinas, armários, birôs, estantes, 
eletroeletronlcos e outros) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, em conformidade como 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 subsldlariamente no que couber as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 
15:00 horas do dia 28 de julho de 2022. A sessão publica de julgamento será 
realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetilcitacoes.com.br no 
dia e horário marcados. 0 Edital esta dlsponlbillado, na integra, no endereço 
eletrônico: https://www.bbmnetllclacoes.com.br, no Portal de Transparência 
do Municlplo no endereço: https://saoloaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ 
e também poderá ser consultado e obtldos na sala da Comiss3o Permanente 
de Ucltaç2o-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getátlo Vargas, 135, 
Centro - CEP: 65.665.000, 530 Joio dos Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsipma@gmall. 
com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 9998421-9518. Sio lobo dos Patos IMA), 13 de Julho de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

PREFEFTURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS —MA 
AVISO DE UCITAÇAO. TOMADA DE PREÇOS: Na 007/2022. Processo Administrativo 
nº 190401/2022A Prefeitura Municipal de Sao lobo dos Patos — MA, através de 
sua Comissao Permanente de Uclaçbo - CPL toma público para conhecimento dos 
Interessados que estará realizando Iiclação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo Menor Preço Global, obietivando a Contrataçao de empresa especializada 
para prestaçbo de serviço de consuhorla e assessoria educacional para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Eduaçbo, o qual será processado e Julgado 
em conformidade com as disposições da Lei Federal n? 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 02 de agosto de 
2022. A sesslo pública de Julgamento será realizada nas dependências da Secretaria 
Municipal de Administraçao, na saia da Comissbo Permanente de Ucltaçbo — CPI, 
situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro- CEP: 65.665.000, Sao JoSo dos Patos/MA, 
no dia, hora e local citados, em que serba recebidos os envelopes de habllitaçbo e 
proposta de preços. Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS 
Informamos que a sess3o ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento minlmo de 02 metros de cada participante durante a sessbo e que será 
obrigatória a utlllzaçbo de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco 
de álcool e Itens de proteçao necessário. 0 Edital esta disponibiliado, na integra no 
Portal de Transparência do Municlplo no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov. 
br/transparencla/, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na 
sala da Comissbo Permanente de Llcitado-cPL localizada no Prédio da Prefeitura à 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro- CEP: 65.665-000, Sio lobo dos Patos/MA, de 2a a 6s, 
das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@ 
gmail.com..Esdareclmento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421-9518. Sbo logo dos Patos (MA), 13 de Julho. Francisco 
Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE UOTAÇAO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 008/2022. Processo Administrativo 
nº 290601/2022A Prefeitura Municipal de Sao lobo dos Patos - MA, através de 
sua Comissbo Permanente de Uclaçbo - CPL toma público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando Iidtaçbo na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetvando a Contnaçlo de 
empresa para a prastaçlo da s r-olços de Urbanlzado de parte da Avenida Presidente 
Médld, na sede do Municiplo, o qual será processado a Julgado em conformidade 
com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 02 de agosto de 2022. A sess3o 
pública de Julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Administnçbo, na sala da Comisslo Permanente de ucitaçbo - CPL situada a Av. 
Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665.000, Sbo lobo dos Patos/MA, no dia, hora 
e local ciados, em que serio recebidos os envelopes de habilitado e proposta de 
preços. Em atendimento as recomendações do Municiplo e da OMS Informamos que 
a sessbo oeoerwá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
minimo de 02 metros de cada participante durante a sess3o e que será obrigatória 
a utilizado de mascaras, luvas e que coda participante porte seu frasco de álcool 
e Itens de protelo necessário. 0 Edital está disponibilizado, na integra no Portal 
de TramparMda do Munidplo no endereço: https://saoloaodospatos.ma.gov.be/ 
transparancla/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissbo 
Permanente de Udado-CPI, localizada no Prédio da Prefeitura Suo. Getúlio Vargas, 
135, Centro- CEP: 65.665-000, Sao lobo dos Patos/MA, de 2s a 6s, das 08:00 ás 
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mall: cpislpma@gmall.com.. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 
9998421-9518. Sbe lobo dos Patos (MA), 13 de Julho de 2022. Francisco Eduardo da , 

é
Veiga Lopes -Presciente da CPL J 

FLORENCE. 
WTIELLEN SAVANNA 
MUNA FLORENCE 


