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SÃO JOÃO 
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS 
CNPJ N° 10.547.447/0001-39 

unicef k; 

Processo Administrativo n° 02.1406.003/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 025/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 20/07/2022 
ABERTURA: 11:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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 ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando o futuro 
e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, birôs, estantes, 
eletroeletrônicos e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com o Termo de Referência 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 11:00 horas do dia 20 de julho de 2022. 

A sessão pública 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, 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 2a 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), 04 de julho de 2022. Francisco Eduardo da Veiga 
Lopes —Pregoeiro. 

São João dos Patos - MA, 04 de julho de 2022. 

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 
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS Uf Cef 
CNPJ N° 10.547.447!0001-39 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

n° 025/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais 

permanentes diversos (Longarinas, armários, birôs, estantes, eletroeletrônicos e outros) para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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, 04 de julho de 2022. 

c 1/76Y 
G ' Araujo Correa Giivana Noleto rau~ 

Secretária da CPL 

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



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

CNPJ N° 10.547.447/0001-39 

PUBLICAÇÃO DO AVISO 

www.saojoaodospatos.ma.gov. br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasilia (DF). 
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos podem ser obtidos nas dependéncias da Prefeitura 
Municipal de Pirapemas-Gerência da Comissão Permanente de Licitação, situado na 
Avenida Antonio Ribeiro, nº 325, Bairro Centro, Pirapemas/MA, das 07h30min às 
13h00min, nos dias úteis, ou ainda no site www.pirapemas.ma.gov.br, no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br Outras informações pelo email: cpl@pirapemas.ma.gov.br. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF(, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-10/2022-SRP/PMP 

Processo Administrativo Nº 18/2022 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS - MA, torna público, para 

conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO para o OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO 
MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EM MALHARIA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PIRAPEMAS/MA, o qual será processado e 
julgado em conformidade com LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, REGULAMENTO 
PELO DECRETO MUNICIPAL N° 014/2017, DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DECRETO FEDERAL 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N` 9.488/13, 
REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 015/2017, DA LEI COMPLEMENTAR N° 
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO 
DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 de acordo com as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. ATENÇÃO: LICITAÇÃO COM COTA 
(AMPLA PARTICIPAÇÃO/COTA RESERVADA/EXCLUSIVA PARA MEI ME E EPP(. FORMA DE 
JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. ABERTURA E AVALIAÇ~O DAS PROPOSTAS: dia 
22/07/2022 a partir das 09h00min. CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (direto 
no Site da BBMNET(. INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 22/07/2022 
a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(aj. A sessão pública 
de julgamento será realizada no LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado 
no link - licitações públicas Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF(. INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos podem ser obtidos nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Pirapemas-Gerência da Comissão Permanente de 
Licitação, situado na Avenida Antonio Ribeiro, nº 325, Bairro Centro, Pirapemas/MA, das 
07h30min às 13h00rnin, nos dias uteis. ou ainda no site www.pirapemas.ma.gov.br; no site 
www.hbmnetlicitacoes.com.br. Outras informações pelo email: cpl@pirapemas.ma.gov.br. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF?. 

Pirapemas - MA, 15 de julho de 2022. 
LUIS CARLOS AGUIAR VERAS 

Pregoeiro da PMP/MA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022-SRP 

Proc. Administrativo nº 074/2022. Orgão Realizador: Comissão Permanente de Licitação. 

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 

45/2020, Decreto Municipal nº 067/2020. Lei nº 123/06• Lei 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. OBJETO. Registro de Preços, do tipo menor preço por item, visando à 
Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 

impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas e serviço de suporte . Conforme 
especificações do termo de referencia, Anexo I do Edital, de interesse do Município de 

Santa Helena-MA, conforme especificações do termo de referência, Anexo J deste Edital. 

ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias do Município. LOCAL/SITE: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. DATA: 19/07/2022. HORÁRIO: 09:00hs (nove 

horas(. EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
http://santahelena.ma.gov.br/portal/a, https://www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações 

adicionais pelo Fone: (98( 985990298, e-mail: Iicita.pmsh2017@outiook.com, e também 

poderão ser consultado e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 

situado na Praça José Sarney, 178, Centro, Santa Helena/MA, no horário das 08h00min 

(oito horas( às 12h00min (doze horas(. 

Santa Helena - MA, 5 de julho de 2022. 
GENIVAL SOARES 
Presidente da CPL 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Pregão Eletronico N` 18/2022-SRP do dia 05/07/2022, DOU, 

pagina 205, ONDE SE LÊ: LAURINETE LOBATO. Secretaria de Assistência Social. LEIA-SE: 

Genival Soares. Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 8/2022 SRP 

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde -
UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão -

MA. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA DA ABERTURA: 21/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília/DF. Local de 
Realização: Portal CP - www.comprasaodomingos.com.br . Edital e demais informações 
disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ 
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zui e www.comprasaodomingos.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas pela CPL localizada, na Praça Getúlio Vargas, 
s/n, Bairro Centro, São Dom ingos do Maranhão/MA no horario de 08h00min às 
12h00min de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail cpisaodomingos.ma@gmarl.com. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022 SRP 

Objeto Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de monitores para Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: Menor Preço Por item MODO DE DISPUTA: Aberto. DATA DA 
ABERTURA: 22/07/2022 as 09h00min, horaric de Brasília/DF. Local de Realização: Portal 
CP - www.comprasaodomingos.com.br. Edital e demais informações dlsponivefs em 
www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/ 
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 
12h00min de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail cpisaodomìngos.ma@gmail.com. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022 SRP 

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. MODO DE DISPUTA: Aberto. DATA 
DA ABERTURA: 22/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília/DF. Local de Realização: 
Portal CP - www.comprasaodomingos.com.br. Edital e demais informações disponíveis 

em 

São Domingos do Maranhão-MA, 15 de julho de 2022 
JORGES FRAN COSTA RAMALHO SILVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 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 o futuro e eventual fornecimento de 
veículo automotivo, zero km, do tipo Unidade Odontomovel para atender 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 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 at 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 09:00 horas do dia 19 de julho de 2022. A sessão publica 
de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlícitacoes.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 24 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 02.2505.001/2022. 
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 
urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais e serviços de Traslado e 
Tanatopraxia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, em 
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei 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 
11:00 horas do dia 19 de julho de 2022. A sessão publica de julgamento sera 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 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 2i a 6t, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cplsjpma@gmaii.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 02.1406.001/2022. 
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 
materiais gráficos diversos 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 nº 10.520/02, Decreto Federal at 
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 
147/14, Decreto Federai 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 19 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 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 2º 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 02.1406.002/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 

torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 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 09:00 horas do dia 20 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 íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes com.br, no Portal de Transparência do Municipfo 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@gmaii.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 02.1406.003/2022. 
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 
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de PREÇOS, objetivando o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes 
diversos (Longarinas, armários, birós, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de 
Referencia disposto no Anexo I do editai, 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 Federai 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 11:00 horas do dia 20 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 íntegra, no endereço eletrónico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
no Portal de Transparéncia 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 20 a 6º, 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.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 02.1406.004/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 

torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
géneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios 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 8.533/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as 
condições do Edital á realizar-se às 15:00 horas do dia 20 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.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-CPI, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665.000, São 
João dos Patos/MA, de 20 a 63, 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, 4 de julho de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Pregoeiro 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022 

Processo Administrativo nº 02.2006.001/2022. 
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 manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de materiais) da iluminação 
pública para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 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 á realizar-se ás 10:00 horas do dia 22 de 
julho 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 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: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de licitação-CPI, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São 
João dos Patos/MA, de 20 a 50, das 08:00 as 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. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022 

Processo Administrativo nº 02.2006.002/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, atraves 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 para a prestação de serviços de hospedagem no 
Municipio 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 1500 horas do dia 22 de julho 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. Getulio 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 arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 
metros de cada participante durante a sessão e que sara obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção 
necessario. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparència do 
Município no endereço. https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também 
podera 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 23 a 60, 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, 4 de julho de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico nº 29/2022. Processo Administrativo: 093/2022. Contrato: 253/2022. 
Contratante: Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ: 01.577.844/0001-62. 
Contratada: TOVOLEX AUTOS S.A - DEMAIS, CNPJ: 07.234.453/0013-65. Valor RS 264.000,00 
(duzentos e sessenta e quatro mil reais). Objeto: Aquisição de 01 (um) veiculo novo tipo 
camionete para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 010/2020, Lei 8.666/93 e demais legislações 
aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 24/06/2022. PRAZO DE VIGENCIA: 27 de junho de 
2022 a 31 de dezembro de 2022. São Pedro dos Crentes - MA, 05 de julho de 2022. 
Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal. 

Pregão Eletrônico nº 27/2021. Processo Administrativo: 109/2021. Refere-se ao 20 Termo 
Aditivo ao contrato 176/2021, firmado em 19 de outubro de 2021, entre a Prefeitura 
Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº. 01.577.844/0001-62 e a empresa 
SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 12.125.549/0001-91. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de Vigéncia. 
VIGENCIA: 0l de julho a 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § i', 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. São Pedro dos Crentes - MA, OS 
de julho de 2022.Romulo Costa Arruda. Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU 

AVISO DE ANULAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022 

O Município de Turiaçu/MA, através do Secretário Municipal de Obras, 
Transporte e Urbanismo, torna público para conhecimento dos interessados que resolve 
ANULAR a Tomada de Preços Nº 05/2022, vinculado ao processo administrativo nº 
74/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a pavimentação 
em blocos de concreto sextavados nas ruas do Município de Turiaçu/MA, considerando 
vício insanável no projeto básico que constitui o certame, com fulcro no art. 49, da Lei 
Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 

Turiaçu/MA, 5 de julho de 2022 
LANMARK JOSE ALBUQUERQUE GONÇALVES DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

RESULTADO DO JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, Estado do Maranhão, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Portaria Nº 205/2021, exarada pelo Gabinete do 
Prefeito, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo Nº 226/2022, 
que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2022, objetivando o 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
300 Kit's de enxoval para retem nascido (KIT NATALIDADE) que compõem o benefício 
eventual do auxílio natalidade da Assistência Social do Município de Viana/MA, e 
considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, 
adjudica o objeto supra à empresa. 

1- M7 ACESSORIOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 12.383.275/0001-30, no valor 
global de R$ 138.300,00 (Cento e trinta e oito mi e trezentos reais), conforme descrição 
abaixo: 

Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de 
Viana/MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por 
razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de oficio ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal Nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações. 

Viana/MA, 4 de julho de 2022. 
KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO 

Pregoeira 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 

O MUNICÍPIO DE VIANA) MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
situada na Praça Ozimo de Carvalho, o' 141, Centro, Viana/MA, CEP: 65.215-000, neste ato 
representado pela, Sra. FRANCINALVA DE FATIMA SERRA DOS SANTOS Secretário (a) 
Municipal (ais), no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes 
na adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônicos Nº 008/2022 objetivando o 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
300 Kit's de enxoval para recém nascido (KIT NATALIDADE) que compõem o benefício 
eventual do auxílio natalidade da Assistência Social do Município de Viana/MA, 
devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo 
com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado à empresa: 1- M7 
ACESSORIOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 12.383.275/0001-30, no valor global de R$ 
138.300,00 (Cento e trinta e oito mi e trezentos reais), conforme descrição abaixo: item 1 
KIT ENXOVAL EXCLUSIVA PARA ME/EPP R$ 34.575,00, item 2 KIT ENXOVAL PRINCIPAL R$ 
103.725,00, VALOR TOTAL R$ 138.300,00. Dê- se ciência e publique- se no Diário oficial e 
no sítio eletrônico deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos. 

Viana/MA, 5 de julho de 2022. 
FRANCINALVA DE FATIMA SERRA DOS SANTOS 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2022 

Contratada: W. R. Calçados eireli. Objeto: O presente contrato tem por objeto, registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de materiais esportivos, visando atender a 
demanda dos municípios consorciados ao cindesp, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência e demais exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
sujeitando-se a contratada a atender rigorosamente os termos do Pregão Eletrônico nº 
07/2021. Prazo O prazo de vigência deste contrato será de duzentos e trinta e três 191 
(cento e noventa e um) dias, até 31/12/2022, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93. Valor Total: Pela execução 
do objeto ora contratado, de acordo com a proposta comercial apresentada pela empresa 
detentora da Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão Eletrônico nº 07/2021, a 

Contratante pagará a Contratada a importáncia total de R$ 87.446,00 (oitenta e sete mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais). Data: 23/06/2022. 

Alto Araguaia - MT, 5 de julho de 2022 
JULIANE RIBEIRO TELES 

Setor De Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2/2022 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Aripuanã/MT, designada através de Portaria 14.040/2022, comunica que houve 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL da Concorrência Pública nº. 2/2022 que tem como objeto a 
Concessão Onerosa de uso de espaço público com a finalidade única e exclusiva de 
exploração de serviços comerciais de Posto de Abastecimento de Combustíveis para 
Aeronaves (PA), situado no Aeroporto Comandante Amauri Furquim, no Município de 
Aripuanã, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura. A data de abertura 
dos envelopes foi designada para o dia 05/08/2022 às 08h00min (oito) horas, horário 
local. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Aripuanã, situada na Praça 
São Francisco de Assis, nº 128, CEP: 78.325-000 - Aripuanã/MT. O Edital retificado 
encontra-se disponível aos interessados no mesmo endereço de segunda a sexta-feira 
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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/transparencial , 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 28 a 68, 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: 9998421-9518. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 024/ 2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admi-
nistrativo n° 02.1406.00212022. 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 RE-
GISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, em conformidade com o Termo de Referencia dis-
posto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em con-
formidade 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 subsi-
diariamente no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do 
dia 20 de julho de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada ele-
tronicamente no site https)/www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
mancados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Mu-
nicípio no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparen-
cia/ , 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 2a a 6a, 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: 9998421-9518. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

S //AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 025/ 
2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Proces-
so Administrativo n° 02.1406.003/2022. 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 o futuro e even-
tual fornecimento de materiais permanentes diversos (Longarinas, 
armários, birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender 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 n° 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis comple-
mentares n° 123/2006, alterada pela Lei n° 147/14, Decreto Federal 
n°8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as dispo-
sições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital 
à realizar-se às 11:00 horas do dia 20 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 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 
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João dos Patos/MA, de ► e a 68,  das In:, 
ainda ser solicitado através
recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 9998421-9518. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. # J 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 026/ 2022 
— SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admi-
nistrativo n° 02.1406.0042022. 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 a contratação de empresa para o futuro e 
eventual fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza 
e utensílios 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 subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 20 de julho de 
2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente 
no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marca-
dos. 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/transpa-
rencia/ , no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obti-
dos 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 28 a 68, 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), 04 de 
julho de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 005/2022. 
Processo Administrativo n° 02.2006.001/2022.A Prefeitura Munici-
pal de São João dos Patos — MA, através de sua Comissão Permanen-
te de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessa-
dos 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 manutenção 
preventiva e corretiva (com fornecimento de materiais) da iluminação 
pública para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, 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 22 de julho 
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 íntegra 
no Portal de Transparência do Município no endereço: https://saojo-
aodospatos.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 Var-
gas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 28
a 6', das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mes-
mo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 
São João dos Patos (MA), 04 de julho de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes —Presidente da CPL. 
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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), 04 de julho de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: f69beaf59ed377c51271dbd0e85b396a 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N2
025/2022 - SISTEMA D.E REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

I1AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
025/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.1406.003/2022. 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 o futuro e eventual fornecimento de 
materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, birôs, 
estantes, eletroeletronicos e outros) para atender 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 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 11:00 horas do dia 20 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 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 2a 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), 04 de julho de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.' 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 70f974be533e5a6dac7240e251ff1 1 bb 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nu 
026/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP., 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
026/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 02.1406.004/2022. A Prefeitura 
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados 
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios, 
materiais de limpeza e utensílios 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 

FOLHA N°  • 
complementares nº 12;/2006 alt- d. .- 
Decreto Federal nº 8.53 /~5 'l .''_ : #~. •- -•R : o 
que couber as disposiçõ s da Lei nº 8.666/93 . s alterações 
e as condições do Edita. . - . _ • - - • • • ' - 0 
de julho de 2022. A sess. - I. o será realizad 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.coi' 'r 
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: 
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: c362 728f1 b8d25b03ecfbf1 cba927c72 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 
005/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 
005/2022. Processo Administrativo nº 02.2006.001/2022.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 manutenção preventiva e 
corretiva (com fornecimento de materiais) da iluminação 
pública para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Administração, 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 
10:00 horas do dia 22 de julho 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 
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: 
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..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 98d0d25593482820250ac59a08f12a33 
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A Coluna Caxias Em Off está suspensa, temporariamente. O 
retomo está previsto para o próximo domingo (10). 

ESTADO DO MARANNAO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO. 

PATRIMÓNIO E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES- SEGEP 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
CREDENCIAMENTO N• 001!2022 - CSUSEOEP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 01 86 6 3212 0 211SEGEP 

A SECRETARIA DE ESTADO DA OESTAO. PATRIMÓNIO E ASSISTÊNCIA OO5 SERVIDORES -
SEOEP, atraí, da sua Comietad Sebnal de LISIAr,Oa, r.aazas as 14r do dia 22 de julho da 2022, 
rr Sirs b mnyo da SEGEP. sauaae no 4' lenda, do EdlíKio Cbdxmx M151 • na AssAda JMÓAmo 
d. Abuquarque../n', CaEau, Sao Luis • MA. Sassao PrdlS, pan ,m.bnaeo a abriu, dos 
envebpea pan CREDENCIAMENTO, otrfSeI,ndo a carrxataçao da empresa esp.cialtaada para a 
prealaÇie A. 58/2ó0s, com EXCLUSMDADE de aMndim.nE aos contribuinra ,dependent.. do 
Fundo A, BRr.óc,o da S.r done. do Esiado do Maranhao • FIJNBEN, em cisca, parbouaos. na 
Ilrra de Sio Luis. compreendendo ProasaionA dinmo party e espadeli.a, nas ir,ae de radiologia 
odontológlca, odonlopedutrra. daneatica, endodonda, parlodxnta, o,rurg,a boo .max5v4adal e 
at.ndxnena a pmsntee com na.asdada..spedme (PNEj, cOMoma esSSOLc.Ç0as .AabIOCa, 
ro EdesI a 852x45 O relendo ,552111 55,2 co'ALdo ,v norma b L., Federal n' 8886,1993, 
epace1I.,e tamisem was posl.rores sltxraçda. ap8ans•se no qua 001051 os pmcp,s geres do 
éneo RAMS 
O Edaei e sous Anexo, .00,80 a d5Poagao doa nlaesad0s iro sea as SEGEP 
1 wvnv. sag cap. m A po v br 1. 

Sao Lun, a ae wino b 2022 
AAxsantro Sousa Bantos 
P,SSA,,aa CSUSEGEP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA/MA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕNICO Na 019/2022$RP. PROC. ADMINISTRATIVO N° 
074/2022. ORGAO REALIZADOR: Comissão Permanente de Letação. BASE 
LEGAL: Lej n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n' 
452020, Decreto Municipal n° 067/2020. Lei n° 123/06, Lei 147/14, Decreto Fe-
deral n° 8.538/15 e alterações e subsidiarjamente no que couber as disposições 
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. OBJETO. Registro de Preços, do tjpo menor 
preço por item, visando ã Futura e eventual contratação de empresa para pres-
tação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocromãticas e 
coloridas e serviço de suporte Conforme especificações do termo de referencia. 
Anexo I do Edital, de interesse do Municlpio de Santa Helena-MA, conforme es-
pecificações do termo de referência, Anexo I deste Edital. ORGAO SOLICITAS. 
TE Secretarias do Município. LOCAL/SITE https.//www.bbmnetlicitacoes.com 
brl DATA 19/072022 HORÀR10 09:005s Inove horas) EDITAL O Edtal está 
disponibilizado, na integra, no endereço eletrõnico hnp://santahelena ma.gov.br/ 
porta//A. https:/Avww.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações adicionas pelo Fone 
1981 985990298. e-mail ticita.pmsh2017~outlook.com. e também poderão ser 
consultado e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL. 
s8uado na Praça José Sarney, 178. Centro. Santa Helena/MA, no horário das 
OBh00min lo/o horas) Us 12h00mjn (doze horasl. 

Santa Helena - MA, 05/e julho de 2022. 
Genrval Soares 

Presidente da CPL 
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Oi lança programa 
voltado para a área 

DE 2 0 2 2 I JORNAL PEQUENO 
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A empresa abriu 40 vagas para estagiários no formato preferencia/mente home office 

A Oi lançou seu programa 
de Estágio 2022, com 40 
vagas disponíveis para 
estudantes da área de 
tecnologia. Este ano, o 
foco do programa é suprir 
a demanda de profissionais 
dessas carreiras na Oi e 
posicionar a companhia como 
uma empresa de tecnologia 
e serviços digitais e menos 
uma telecom tradicional. 
No programa, os estagiários 
passam por uma trilha 
de desenvolvimento, tem 
oportunidade de novos 
aprendizados e imersào no 
mundo corporativo, assim 
como iniciar e expandir a 
carreira dentro da companhia. 
"Nosso objetivo és 
desenvolvimento desses 
estudantes para que no 
futuro, possam inclusive, 
assumirem uma vaga na 
Oi, reforçando o nosso 
time que está construindo 
uma nova Oi. Oferecemos 

oportunidades para o 
desenvolvimento em um 
ambiente de trabalho plural, 
inclusivo e colaborativo. 
Desta forma, buscamos 
pessoas com energia, que 
gastem de aprender, inovar e 
que valorizem as diferenças. 
Além disso, queremos 
reforçar o posicionamento da 
nossa marca no mercado tech 
e fomentar a diversidade, 
contratando um público 
diverso", explicou o diretor 
de Pessoas e Cultura da Oi, 
Marcos Mendes. 
Para participar, os candidatos 
devem estar cursando a 
partir do 30 período da 
universidade, com previsão 
de formatura a partir 
dezembro de 2023. Os 
participantes passarão por 
testes online, dinâmica de 
grupo remota e entrevista 
com o gestor da área na 
fase final. Os selecionados 
iniciarão suas atividades em 

agosto e terão bolsa-auxílio 
e benefícios compatíveis 
com o mercado, horários 
flexíveis, day off, Programa 
de Qualidade de Vida e 
muito mais. Durante o 
programa, os estagiários 
terão a oportunidade de 
vivenciar o dia a dia da 
empresa e participar de ações 
específicas para tornar a 
Oi líder em conexões por 
fibra ótica, por meio de 
experiências digitais que 
melhorem a vida das pessoas 
e das empresas em todo o 
país. 
As vagas podem ser ocupadas 
por estagiários em qualquer 
lugar do Brasil, já que a Oi 
adotou primordialmente 
o modelo remoto, com 
flexibilidade em alguns casos, 
para que seus colaborares 
possam, inclusive, usar os 
espaços corporativos quando 
for necessário. Para isso, 
a companhia estabeleceu 

algumas regras e todos 
passam por uma trilha na 
plataforma Oi Educa, a 
Universidade Corporativa, 
com dicas de como manter 
a qualidade de vida e 
administrar melhor a jornada 
de trabalho que são essenciais 
para a saúde e segurança. 
Com o objetivo de reforçar 
a divulgação sobre vagas 
ao público de estágio, a 
Oi convidou um time de 
influenciadoras digitais do 
segmento tech para dar mais 
detalhes sobre o programa 
nas redes sociais Instagram, 
Linkedin e Tik Tok. Com 
um tom bem-humorado, 
as devs Adriana Saty, 
Lyssa Cavalcanti e Simara 
Conceição participam da 
ação, que termina no próximo 
dia 17. 
Mais informações estão 
disponíveis no site https:// 
estagiooi.gupy.io/ 

Wallen de Souza 
apresenta a festa "Gato 
Verão 2022" 
O badalado promoter Wallen de Souza apresenta mais uma 
super produção, a festa "Gato Verão 2022", que vai acontecer 
no próximo domingo (10), na Sauna GO.63. Por lá, ferveção 
contagiante e troação. Para animar a festa, haverá show com Zau 
& Yohara, além de espetáculo com D'Ávila Brow. 
Mais informações: (98) 98115-2438. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 008 PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. TOMADA DE PREÇOS: N' OOd2022. Prooasso Administrativo 
n' 02.200s.001/2022.A Prefeitura Muncpal de Sao João dos Patos - MA. através de sua 
Consssao Pennananta de Llceaçao - CPL toma público para oonhetimereo aos interessados 
que estará rsel¢ando Ioitaçao rA modalidade Tomada de Preço., no regune de empreenda 
por Menor Preço Global. obtetrvsndx , Cons.l,ção de empresa par.. preslaçao de ,ervr 
çb de nwnutençao preventiva e correu, loom fomecenereo de matenasl da auminação 
pública para atender as ocesaidade. da Secretaria Municipal de Adminntraçao. o qual será 
processado e Negado ,m eonfonndade oom as disposiç0es da Lai Fedaral n' 8.66693 e 
akeraçdes posteriores e as condições do EdaA i reates,.,. ás 1000 horas do da 22 de P-
aro de 2022. A sesaao pública de julgamamo será real¢ada nas dependóoas da Ssaetana 
Municipal de Admovstraçáo. na sala da Comaaáo Permanente de Llstaçao - CPL. seuada 
a Av. Getúlio Vargas. 135. Centro - CEP: 65.865-000. São João dos Patos/MA, no dia, hora e 
Atai citados. em que 5.190 recebdos os envelopes de habae,io e propoels de preços. Em 
atendanento a5 recomendações do Mun,cipio e da OMS ,rformamos que a s.ssAo ocorrere 
em icei .beno e arelado. que será aslabeaodo datanotamento minoro da 02 marro, de 
cad. p,n,opante durante a sessão e que are obngalAria a uliizsgo de mascares. luvas 
s que cada palrE,pante porre seu casco de álcool e eon, de proleçAo necessán. O Edital 
está dsponibdizado, na Areal, no Pon,l de Trensparerrcia do Municipn no endereço https.// 
saoioaodospatos ra gov brer.oparenca/ , no ,;,tema SACOP e também poderá ser con-
sultado e obtidos na ala da Comissão Permanente de Liceaçeo-CPL. focabz,da no Prédio 
da Prebiture i Av Getúio Vargas. 135. Centro - CEP 85.665 002, Sio João dos P,to,IMA. 
de 2' a 6°. das 0800 ás 1300 rara, podendo ainda ser alceado através do e-nmil. cpMjp-
nr®gmailcm Esctarec,mento sdioonal no mesmo endereço e e-meã c6,dos ,ainda pelo 
telerone 99 98421.9518 São Joio dos Patos IMA). W de julho da 2022 Francisco Eduardo 
da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 026/2022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Proo.sse Administrative n° õ2.1406.W4/2022. A Pre-
feitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, toma público 
para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na mOdacdade Pre-
gôo, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PRE-
ÇOS, objetivando a contratação de empresa parco futuro e eventual Inmedmento de 
gêneros alimerrticios, materiais de limpeza e utensll,xs para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educmçáo, em conformidade com o Termo de Referencia 
disposto no Anexo Ido edital, o voai será processado e julgado em conlorrndade com 
a Lei n' 10.520102. Decreto Federal n° 10.0242009, Decretos Muncipais, Les com-
plementares n' 1232006, alterada pela Lei n° 147114, Decreto Federal n°8538/15. 
alterações e subsidianamenne no que couber as disposições da Lei ne 8.866193 e suas 
alterações e as condições do Edital á realizar-se ás 1500 horas do da 2005 julho de 
2022 A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente rio site hopei 
wow.bbnvanio acoes.com.br no da e horáro marcados. 0 Edital este dsponibihzado. 
ire íntegra, no endereço ebtrõnico htlps://wwa.bbmne0icdacoes.cm br rd Portal de 
Transparénúa do Município no endereço hupsJhaojoaodospatos ma.gov.b/transpa-
renda/, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Co-
missão Permanente de Lldtação-CPL, localizada no Prédio de Prefeitura 9 Av Getúlio 
Vargas, 135. Censo. CEP: 65 665-000, São João dos Pates/MA. de 2' a 6', das 0800 
ás 1300 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail eplsjprna/gmall.Com. 
Esclarecimento adic,onal no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone 
99 98421-9578 São João dos Patos IMAI, 04 de pilho de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes -Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÀO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 02312922- SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS. SRP. Prooasso Administrativo e' 02.1408.00112022. A Pre-
feitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que está realizando licitação no nwdaldede Pre-
gão, na forma ELETRONICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PRE-
ÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o fabro e eventual fornecerrento de 
materiais grafcos diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 
em conlormjdade com o Termo de Referencia disposto no Mexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei n' 10.520102. Decreto Federal 
n' 10.0242019, Decretes Municipais, Leis complementares n' 12312006, alterada pela 
Lei n' 147114, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e subs,õiaramente no que 
couber as disposições da Lei n'8,666193 e suas alterações e as condições do Edital á 
realizar-se ás 15:00 horas do dia 19 de julho 05 2022. A sessão pudica de julgamento 
sena realizada eletronicamente no site htgis:/Mnvw.bbmneOicdcoes.com.o no dia e 
lioráno marcados. 0 Edital está disponibdizado. na integra, no endereço elenõnico: ht-
gsilowwbbmnedicitacoes. com .to, no Portal de Transparénoa do Municlpe no ende-
reço https:/lsaojoaodospabs ma goo brrtransperenoa/ .no sistema SACOP e também 
poderá ser consultado e obtdos na sala da Comssão Permanente de Licitação-CPL. 
localizada no Prédio da Preleiara é Av. GeMo Vargas, 135. Centro - CEP. 65.665-000, 
São João dos Paes/MA, de 2' a 6', das 0800 ás 1300 horas, podendo ainda ser so-
Matado através do e-mad. cpõjprria •mail.com. . Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421.9518 São João dos Pates 
(MAI. 04 de julho de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 006 PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. TOMADA DE PREÇOS: N' OOV2022. Prooesso Admtnlslrativo 
n' 02.2õ06.002/2022.A Prareeure Municipal de Sao João dos Pato. - MA. atrevas de soa 
Conrssdo Permanente de Licdago - CPL tom. públoo p,ra oonhecananto do, interessados 
que alará reaszando acdaç.o na modaldada Tomada de Praços, do hpo Menor Preço Glo-
bal, objetivando a Corer.tação de empresa para a pr.elaç►o de arciços de hospadag.rrr no 
Município para at.nd.r,s neces.dedes da. S.c,elanas Mun,cipan, o qual ,era processedo 
e julgado em confomdade com as deposições da Lei Federal n' 6.68893 e alterações 
postenres e as,wndiçóes do Edital e real¢ar.,ais 15:00 hora do dia 22 de julo de 2022 
A sessão pública de jubamereo sari reahzsda nas dapend4oias da Secrelana Municipal de 
Administraçao, ris sbé da Comissão Permanente de LiceaçAx - CPL. .., onda .Ao. Getúlio 
Varga., 135. Centro - CEP: 65.õ6S-000. Sao Joio do, P.toslMA, no de, rara e local ceados, 
em que ardo recebido. os envelopes da htbettaçAo e proposta de preços. Em .tendimemo 
as recomendações do Munícipe e da OMS inbrnanros qua. sessão ocorrerá em loaf aber-
to. arelado. que será estabeleedo delaowmento minero d502 metros de cad, participante 
durante a sessão e que será obngatõn a ,Alizaçao de mascaras, tuna e que ceda panic'-
pant. pone seu asco de N000l, ions de protsçio necessário. O Edital este duponibi¢.do. 
na íntegra o Portal de Trareparénae do Munoipd no endereço: retps:A.axloaodo.patos 
na got. bvnanseareoial , no 5istam. SACOP. também poderá ser consultado e obtdos 
na sela da Comissão Perm.onla de Udaçao-CPL. localizada no Prado da Pr.le,ora i 
Av Getúlo Varga, 135. Centro - CEP 65.865000. Sao Joao dos PatoslMA. da 2° a6'. 
da. Oõ:00 á. 13.00 horse. poderdd anda ser selsitado através do .+nail: eplslpma@gmaa 
com.. Esc*rsmneo adicional no mesmo .adereço e e-mail lotados. ainda psis alefone 
99 98421.9518. Sao Joao dos Pato, AMAI.Odd, julho de 2022. Francisco Eduardo da Vega 
Lopes —Presidente da CPL. 
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PF segurou operaçoes n o~`~`" 
Vale do Javari antes de 
crime contra Bruno e Dom 
Ações na região e em terras indígenas no Pará deveriam ter 
ocorrido seis meses antes da morte de indigenista e jornalista 
A Polícia Federal segurou a 
realização de operações de 
combate a crimes ambientais na 
região do Vale do Javari e do rio 
Japurá, no Amazonas, e em três 
terras indígenas no Pará, onde a 
retirada de invasores está prevista 
em ação em coroo no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
As operações foram planejadas e 
acabaram barradas ou adiadas em 
razão de divergências internas entre 
gestores da PF. A polida também 
alega dificuldades de logística e 
articulação com outros órgàos para 
realizar as operações. 
Em nota, a PF disse que houve 
substituição da operação no Vale 
do Javari em razão de outros casos 
emergenciais, que não revela 
outras incursões planejadas e que 
há dificuldades para execuçào das 
operações em terras indígenas, com 
dependência de ólgàos parceiros. 
Alénr disso, segundo 
investigadores ouvidos pela 
Folha, os atos do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) em prol da 
mineraçào em terras indígenas 
e da fragilizaçào da fiscalizaçào 
ambiental alimentam a divisão em 
órgãos como a PF, com reflexo nas 
ações de repressão. 
A operação que seria feita na 
regiào do Vale do Javari foi 
desenhada em outubro de 2021. 
Ela estava prevista para dezembro 
ou paras começo de janeiro. 
Um nome chegou a ser pensado 
para a açào: operação Kambõ, em 
referência ao veneno extraído de 
uma rà da Amazónia. 
Uma operação conjunta, liderada 
pela PF, percorreria os rios 
Javan e Juruá, com finalidade de 
repressão a balsas de garimpo, 
esquentamento de madeira, pesca 
ilegal e transporte de drogas. 
A Marinha já havia sido contatada 
para o apoio logístico nos rios. A 
ação envolveria ainda Exército, 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 

/1 Renováveis (Ibama) e outros 
I órgãos. 

O indigenista Bruno Pereira e o 
jornalista britânico Dom Phillips 
foram assassinados em S de junho, 
quando desciam o no Itaquaí, ao 
lado da terra indígena Vale do 
Javari, rumo a Atalaia do Norte 
(AM). Os suspeitos são pescadores 
ilegais de pirarucu. 
A última ação da Polícia Federal 
tia regiào, segundo relatos obtidos 
pela Folha, ocorreu em setembro 
de 2019. A Operaçào Koruho, feita 
por PF, lhama e Fundaçào Nacional 
do Indio (Furai), destruiu 60 balsas 
de garimpo que operavam em duas 
renas indígenas, a Vale do Javari 
entre elas. No tentório vivem 
numerosos povos isolados. 
A operaçào foi encenada em 13 

Ato em SP pede justiça após morte de indigenista e jornalista na Amazônia 

de setembro daquele ano. Em 
1° de outubro, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, entào 
comandado pelo ex-juiz Sergio 
Moro, exonerou Bruno Pereira 
do cargo de coordenador-geral 
de Índios Isolados e de Recente 
Contato da Funai. Ele atuou no 
suporte à operação Korubo. 
Com a exoneração, assinada pelo 
estás secretário-executivo da 
pasta, Luiz Pontel de Souza, o 
indigenista decidiu se licenciar da 
Funai. Passou a atuar na União 
dos Povos Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja) e foi um dos 
responsáveis por esnuturaro 
serviço de vigilância indígena que 
garante a fiscalização do tentório. 
"Havia sim previsào de intervenção 
na regiào, sendo que o efetivo foi 
realocado diante das emergências 
de intervenção no rio Madeira, 
quando dezenas de balsas 
garimpeiras foram inutilizadas 
pela PF, em dezembro de 2021, 
no Amazonas", disse a PF, ao ser 
questionada sobre a suspensão 
doação planejada no Javari para 
ocorrer entre o final do ano passado 
e o início de 2022. 
Também por emergência, segundo 
a PF, foi necessário intervir no 
rio Tapajós, no Pará, "onde a 
mineraçào ilegal alterou inclusive 
a coloração do rio, sendo então 
deflagrada a Operação Caribe 
Amazônico", continuou a polícia 
em nota. 
Apesar da falta de tuna operação 
na área do Vale do Javari, 
investigações da PF em Tabaunga 
(AM), cidade próxima ao local, 
apuram fatos criminosos na terra 

indígena. Os crimes atingem os 
indígenas, segundo a polícia. 
Embora tenha reconhecido o 
adiamento da Kambô, a PF deixou 
aberta a possibilidade de que a 
operação seja realizada no futuro e 
disse não poder fazer comentários 
sobre "momento da deflagração". 
"Quanto à citada operação 
(Kambõj, necessários se fazem 
alinhamentos, indusive quanto 
à determinação do nome da 
operação, sendo este fato 
secundário e de menor relevância. 
Quanto às datas, a indicação do 
momento da deflagração, por 
motivos óbvios, compromete não 
só a segurança dos servidores 
e ddadàos, mas sobretudo o 
resultado útil do trabalho", afamou 
a PF. 
No rio Japurá, que no mapa fica 
acima do Vale do Javari e de 
Tabatinga, a operaçào planejada 
focava a pesca ilegal e o tráfico 
de drogas. Investigadores temem 
que a região ganhe contamos de 
violência semelhantes aos vistos 
na regiào do Javari. O pedido 
de uma operação partiu do MPF 
(Ministério Público Federal). 
"Eventuais futuras incursões 
(no rio Japurá) não podem ser 
reveladas", disse a PF. 
O MPF no Amazonas afirmou 
que operações de tipo dependem 
do envolvimento de PF, Forças 
Armadas, lhama, Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e outros 
órgãos. "A definição de data 
para a deflagração depende da 
organizaçào das ações entre esses 
órgãos operacionais". 
Em abril, a PF apresentou um 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 021/2022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Adminlstrabvo e' 02.0906.001/2022. A Pre-
fedura Munrcipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro. Dorna púdico 
para conhecimento dos interessados que esta realizando licitação se modakdeae Pre-
gão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PRE-
ÇOS. objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
velculo automotivo, zero krn, do spo Unidade Odontomovel para atender as necesside. 
des da Secretaria Municipal de Saúde. em conformidade mm o Termo de Referencia 
Wsposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei n° 10 520102. Decreto Federal n° 10 02412019, Decretos Municipais. Leo com• 
pementares n° 12312006, alterada pela Lei n° 147114. Decreto Federal n° 8538115 e 
alterações e subsidanamenre no que couber as disposições da Lei n°8 666193 e suas 
alterações e as condições do Edital a realizar-se ãs 09 00 horas do dia 19 de julho de 
2022 A sessão pudica de julgamento será realizada eleaonicamente no sita https./I 
www bbmneOrcltaeoes combt no dia e horário marcados 0 Edital esta disponibdizado. 
na integra, no endereço eletrõrsco htlps llwww bbmneUjolacoes com br. no Portal de 
Transparência do Município no endereço hOps llsao/oa0dospatos ma.gov br/transpa-
mencia/ no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Co-
missão Permanente de Licitação-CPL, focalizada no Prédio da Prefeitura á Av Getúlio 
Vargas, 135, Censo - CEP 65 665-0(10, São João dos PatosIMA, de 2 ate, das 08:00 
ás 13'.00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-rnad: cplsjpma@gmail.com. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefon-
es 98421.9518. San João dos Patos (MA). 04 de pilho de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes -Pregoeiro 

BRUNO SANTOS/FOLNAPRESS 

cronograma ao STF para retirada 
de invasores das terras indígenas 
Mundurucu, Kayapó e Trincheira/ 
Bacajá, no Pará. A previsão era de 
que as ações ocorressem até junho, 
o que não ocorreu até agora. 
Grilagem e invasões com milhares 
de cabeças de gado são alguns dos 
problemas a serem enfrentados 
nessas terras indígenas. 
O cronograma da PF foi 
apresentado dentro da ação que 
pede a retirada de invasores 
em sete territórios: Yanomami, 
Karipuna, Uru-Eu-Was-Wau, 
Arariboia, Mundurucu, Kayapó 
e TrincheiraBacajá. A açào é 
relatada pelo ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF, que já deu 
decisões favoráveis à desintrusão. 
"Foi apresentado o calendário de 
atuação ao ministro relator da ação, 
para cujo cumprimento a PF está 
envidando todos os esforços, o que 
envolve inclusive o chamamento 
de órgãos parceiros para atuaçào", 
disse a Polícia Federal, em nota. 
O obstáculo mais comum é 
a falta de aeronaves para as 
ações. O Ministério da Defesa 
vem recusando o fornecimento 
dessas aeronaves para operações 
conjuntas. 
"Das sete terras indígenas da 
ação, já houve intervenção em 
três delas, sendo de conhecimento 
público, veiculado pela própria 
mídia, as dificuldades encontradas 
pela PF pomar execuções das 
intervenções", afamou a PF. 
(Folha de S. Paulo) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 02212022- SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo AdminlstratIvo n° 02.2606.00112022. A Pre-
feitura Municipal de São Joan dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna póbi-
co para conhecimento dos interessados que está realzando hcitaçac na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do Spo Menor Preço por Item, para REGISTRO de 
PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimen-
to de umas tuneránas adulto e infantil coroa de Gores ar0Ociais e serviços de Traslado 
e Tanatopraxa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assutanaa 
Social, em conformidade com o Terna de Referencia disposto no Anexo I do edital, 
o qual sera processado e pulgado em conformidade com a Lei n° 10520102. Decreto 
Federal n° 10 024/1019, Decretos Municipais, Leis complementares n' 123/2006, alte-
rada pela Lei n° 147114. Decreto Federal n' 8.538115 e alterações e subsidiariamente 
no que couberas disposições da Lei ne 8.866193 essas alterações e as condições do 
Edital á reakzar-se as 11'00 horas do dia 19 de julho de 2022 A sessão publica de jul-
gamento será reakzada eletronicamente no sita hOps:dwww bbmnamcibcoes num to
no dia e horano marcados 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereço ele-
Sdmco hltps.1/uww bbmnebcitacoes com. St. no Portal de Transparência do Município 
no endereço hops I/saopraodospatos.ma.gov.bI/traosparancia/.no sistema SACOP e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala de Comissão Permanente de Ucita-
çáo-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 1300 horas. podendo 
ainda ser solicitado através do e-mal: cplspma®grred.com..Esdarecimen o adicional 
no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 9998421-9518 São João 
dos Patos IMA). 04 de puta de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

EQUATORIAL GERAÇÃO DISTRIBOIDA SPE S.A. 
CNPJ/ME n° 3756723010001-47 - NIRE 213 00050027 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022 

>• DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10 de junho de 2022, és 10:00 horas, na 
sede social da Equatorial Geração Dlstfbujda SPE S.A., na Cidade de São Luls. 
Estado d0 Maranhão, na Avenida Jerinimo de Albuquerque Maranhão, sln, Calhau. 
CEP 65074.220 ('Ceia 1. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCA: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do artigo 124. §4'. da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada CI chies 8 A), lendo em vista a presença de 
única aoonala detentora de 100% Icem por cento) do capital eoola da Companhia. 
3. PUBLICACÔES E DIVULGAÇÃO: (A) Dispensada a publkação do aviso aos 
eoionfats de qua trata o artigo 133 da Lel das S.A., em virtude da presença da única 
acioNata, repreaenlando a totalidade do capital votante da Companhia, noa termos 
do artigo 133§ 4' de Lei das S.A.; (B) As demanelraçSes 5nancairas acompanhadas 
doa respectivas notas eaplicativas, referentes eo exercido social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, foram publicadas eletronicamente no eito da Central de Balanços 
do SPED (Sistema Púdico de Escrituração Digital) em 21 de junho de 2022, conforme 
Portaria 12.071/21 do Minlstárlo da Economia. Os documentos acima e os demais 
documentos pertinonles a assuntoa integrantes da ordem do da, tomam também 
colocados á deposição doa acionletae na sede da Companhia. 4. f /ã: A Assembleia 
foi presidida peto Sr. Meurlcb Alvares da Sitia Valioso Ferreira e secretariada pelo Sr. 
José Sova Sobral Neto, 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) aprovar as contas 
da administração, o reletdrio da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia relaOvsa ao exercldo social Onda em 31 de dezembro de 2021: (lll aprovar 
a delIinação do resultado apurado no exercido social Onda em 31 de dezembro de 
2021; e 11111 concessão de autorização aos diretores da Companhia para a prática 
de lodos os atos necessários é efetivação das dellberaçôas objeto desta ordem tlo 
da. e. QEUBERAÇÔE5: A única acionista da Companhia, earn quaisquer ressalvas, 
deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar as contas da adminlatração, o relatdno da 
administração e aa demonstrações Onancejras da Companhia relativas ao exarcicio 
social Onda em 31 de dezembro de 2021, conforme cópias arquivadas na Sede da 
Companhia: 5.2. Aprovar a deaõneção d lucro Irquido do exercício social Onda am 
31 de dezembro de 2021, no valor RS 370.790,91 (trezentos e setenta mil setecentos 
e noventa reais e noventa com centavos), que serão dstrlbuldoa da seguinte forma: 
(q RS 18.539,55 (dezoito roil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco 
cenlavoal. referentes é Reserva Legal: lYI RS 264.168,53 (duzentos e sessenta e 
quatro mil cento ao/rente colo relia e cinquenta e tila centavoal. referentes a Reserva 
para InvesOmento e Expansão; e Ilél RS 88.062,84 (oitenta e oito mil sessenta e dás 
roas e átanta e quatro centavos), referente a distribuição de dividendos mínimos 
obrlgarónos. 5.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos 
necessémioa á implementação das dsllbersç0es aprovadas na presente Assembleia. 
7, QHCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA. Nade mais havendo a ser tratado, e 
aaaembleia gerei ordinária foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata na forma 
sumária dos fatos ocorndos, conforme artigo 130. §1', de La da S.A., e que, lida e 
achada conforma, foi polua presentes assinada. Meus: Proaldente - Mauricio Alvares da 
Silva Venoso Ferreira; Secrelérfo - José Silva Sobrei Neto:Acionista: Equatorial Serviços 
S. A.. CeR/dão. Coe,lera com a original lavrada aro livro prdpno. São Lufa, 10 de punho 
de 2022. Mesa' Me melo Alverea da Silva Valtoso Fenefra - Presidente: Joaé Sllva 
Sobral Neto - Secretario. Certifico o regieuo em 23/08/2022 sob o n' 20220764875, 
Certos André de Moraes Pereira, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 024/2022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Prooeoso Adminlstrative n' 02.1408.00212022. A Pro- 
remira Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna ptib i-
co para conhecimento dos interessados que esta realzando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA. do Spo Menor Preço por Item. para REGISTRO de 
PREÇOS, obpãvando a Contrafação de empresa para o futuro e eventual fornecenen-
to de materiais de expedmente e consumo diversos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assrsancia Social, em conformidade como Termo de Refe• 
rencra disposto no Anexo Ido edital, o qual seré processado e julgado em conformida-
de coma Lei n°10 520/02, Decreto Federal n°10.02412010, Decretos Municipais. Leis 
complementares n°123/2006, alterada pela Lei n°1 47/14. Decreto Federal n°0 538/15 
e altetações e subsrdiariamente no que couber as disposições de Lei n° 8 666/93 e 
suas alterações e as condições do Edital á realizar-se as 09:00 horas do dia 20 de 
piemo de 2022 A sessão pudica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https.//www.bbmneOic,tacoes.com.d no dia e horário marcados. 0 Edital esta dispora-
bdoado, na Integra, no endereço ele5õnico htgls:/Iwwwbbmneuicdcoes.com.5,. no 
Portal de Transparência do Mune/puno endereço: htlps:llsaofoaodospatos ma.gov til 
transparenca/ , 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 
Ge1Wq Vargas, 135, Centro - CEP 65.665.000, São João dos Patos/MA de 2' a 6' 
das 0800 as 1310 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail cpepma® 
gmail com ..Esclat cenento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e anda pelo 
telefone 9998421-9518 São João dos Patos IMA), 04 de )Who de 2022 Francisco 
Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA Y 
AVIS17 DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 0200022- SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Adminlatredvo n' 02.1408.003/2022. A Pre-
feitura Municipal de São João dos Patos - MA. através de seu Pregoeiro, torna pSbi-
co para conhecimento dos interessados que esta realzando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do spo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando o futuro e eventual fornecimento de materiais permanen-
tes dnarsos ILongarias. armários. brios, estantes. eloboeleOuncos e outros) para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade como 
Termo de Referenda disposto no Anexo Ido edital, o qual será processado e pingado 
em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019. Decretos 
Municipais. Leis complementares n° 123/1006, alterada pela Lei n° 147114, Decreto 
Federal n° 8538/15 e alterações e subskl ariamente no que couber as disposições da 
Lei n°8 666/93 essas anelaçõs e as condições do Edital á realizar-se és 11 00 horas 
do as 20 de julho de 2022. A sessão publica de julgamento será reaazada elebunica-
mente no sire httpslM'aw.bbmnedcm acoes.com.b, no dia a horéno marcados 0 Eddal 
esta dlsponiblizado, na Integra, no endereço eleO6nico hltps.I/www bbmneaicitacoes 
com.b, no Portal de Transparência do Municlpio no endereço htlps:/lsaopaodospa-
tos ma.govbn/hsnsparencia/ .no sistema SACOP e também poderá ser consultado e 
obtidos na sala da Comissão Permanente de Lmcrtação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura é Av. Getulio Varges, 135. Centro - CEP' 65.665-000. São João dos Patos/ 
MA, de 2' a 6°, das 08:00 ás 13.00 horas. podendo anda ser solictado através do 
e-mail: cplsjpma©gmail.com..Esdaredento adicional no mesmo endereço e e-mal 
citados e ainda pelo telefone: 9998421-9518 São João dos Patos IMA), 04 de pilho 
de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 
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