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Processo Administrativo n° 02.1406.002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 024/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 20/07/2022 
ABERTURA: 09:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, localizada a 
Av. Getulio Vargas n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, torna público, 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRONICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais e 
subsidiariamente à Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as 
condições do EDITAL à realizar-se às 10:00 horas do dia 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, site da Prefeitura Municipal de 
São João dos Patos em sua Home no link: http://www.saojoãodospatos.ma.gov.br , no no Portal de 
Transparência do Município no endereço: Erro! A referência de hiperlink não é válida., 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 : cplsjpma@gmail.com. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98421-9518. 

São João dos Patos - MA, 01 de julho de 2022. 
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro 

Portaria n° 012/2022 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico 

n° 024/2022, 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, 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, 01 de julho de 2022. 

Guyana Nolêto Araújo Correa 
Secretária 

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 n horário de Brasília (OF). 
INFORMAÇÕES 0 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 
13h00mm, nos dias úteis, ou ainda no site www.prrapemas.ma.gov hr. no site 
www hbmnetlrcitacoes.com.br Outras rnlormações 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 10.57.0, DF. 17 DE JULHO DF. 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 OUTLIBRO 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 MFI, ME F F.PP). FORMA OF 
JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. ABERTURA E AVALIAÇAO 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 apos a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) A sessão pública 
de julgamento será realizada no LOCAL. www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado 
no link licitações publicas". 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•Geréncia da Comissão Permanente de 
Licitação, situado na Avenida Antonio Ribeiro, nº 325. Bairro Centro, Pirapemas/MA, das 
(17h3nmin às .13h00min, nos dias úteis, ou ainda no site www.pirapemas.ma.gov.br, no site 
www.bbrnnetlicitacoes.com.br. Outras informações pelo email. cpl@pirapemas.ma.gov.br. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DEI. 

Pirapemas MA, 1º 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 Licitaçào. 
BASE LEGAL: lei nº 10.520102. 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 a 
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 
5anta Helena-MA, conforme especificações do termo de referência, Anexo I deste Edital. 
OREÃO SOLICITANTE: Secretarias do Municipio. LOCAL/SITE: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ DATA: 19/07/2022. HORARIO: 09:00hs (nove 
horas). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: 
http://santahetena.ma.gov.br/portal/a, https://www bbmnetlicitacoes.com.hr Informações 
adicionais pelo Fone: (98) 985990298, email. Iicita.pmsh2017@outlonk.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 horario das O8h00min 
(oito horas) às 12h00min !doze horas). 

Santa Helena MA, S de julho de 2022. 
Gf_NIVAL SOARES 

Presidente da CPL 

R E T I F ICAÇAO 

Na publicação do Pregão Eletrônico N' 18/2022 SRP do dia 05/07/2022. DOU. 
página 205. ONDE SE LÊ LAURINFTE. 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 
085, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingas do Maranhão - 

MA. CRITÉRIO OF IULGAMFNTO: Menor Preço Global. MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA DA ABERTURA 21/07/2022 às 14h00min, horario de Brasília/DF. Local de 
Realização Portal CP - www.comprasaodomingos.com.br . Edital e demais informações 
disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.hr/ 
www6.Ice ma.gov.br/sacop/muralsite/mural zul e www.comprasaodontiingos.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas pela CPI localizada, na Praça Getúlio Vargas, 
s/n. Bairro Centro. São Domingos do Maranhão/MA no horário de 08h00min às 
12hO0m!n de segunda a sexta -(eira ou pelo email cplsaodomingos.ma(?lgmail.com. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 9/2022 SRP 

Obleto Registro de preços para lutura contratação de empresa para 
fornecimento de monitores para Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. CRITÉRIO DE 
JUtGAMFNTO: Menor Preço Por Item MODO DF. DISPUTA. Aberto. DATA DA 
ABERTURA: 22/07/201.7. às 09h00min. horário de Brasilia/OF. 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.zul e www.comprasaodonsingos.com.br. 
informações adicionais serão prestadas pela CPI localizada, na Praça Getulio Vargas. 
s/n. Bairro Centro. São Domingos do Maranhão/MA no horario de 08h0Umin às 
12hOOmin de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail cplsaodomingos.ma@gmail.com. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 10/2022 SRP 

Obieto. Registro de preços para futura contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de consumo (Expediente. Limpeza e Géneros AGmenticiosl, 
CRITÉRIO DF JL.II..GAMFNTO: Menor Preço Por Item. MODO DE DISPUTA: Aberto. DATA 
DA ABERTURA: 22/07/2022 às 14h00min, horário de Brasilia/OF. Local de Realização: 
Portal CP - www.comprasaodomingos.com.br. Edital e demais informações disponíveis 

i 

em www.sao 1FM~L7~i1~j11~g11N 
www6.ice.ma.gov.br/sacop/muralsrte/mural.Jul 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-nsail cplsaodontingos.ma@gmail.com. 

São Domingos do Maranhão-MA, 1º 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 FI,ETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
velrulo 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 Ler 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 ria 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.bbmnetlicitacoes.com.br 
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: 
https://www.hbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saoloaodospatos.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. Getulio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-0(10, São 
João dos Patos/MA, de 2ª a 6e. das 08:00 as 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail. cplsjpma@gmail.com..Fsclarecimento 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 sera 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 
10.024/1019, 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 ás 
11:00 horas do dia 19 cie julho de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.hbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O 
Edital está disponibilizado. na íntegra, no endereço eletrónico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencla/, 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. Getulio Vargas, 135, Centro • CEP: 65.665-000, São 
João dos Patos/MA, de 29 a 6, 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 02.1406.001,/2022. 
A Prefeitura Municipal de São Joào dos Patos - MA, atraves de seu Pregoeiro. 

torna público para conhecimento dos interessados que esta 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 graficos 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 era 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 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 integra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municipio 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 23 a 6+, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cplsjpma(àgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
maiIsftados e ainda elap 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 nn 
Anexo I do edital, o qual será processado e lulgado em conformidade com a Lei nº 
10.570/07, Decreto Federal nº 10.074/2019, Decretos Municipais, leis complementares n° 
123/2006, alterada pela Lei n9 147/J4, 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 2027.. A sessão publica 
de lulgamento seré realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br 
no dia e horario marcados. O Edital esta disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Municipio no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/. no sistema SACOP e cambem 
podera 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 
atraves do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421.9518. 

 P1iEGÃOEEÈTRÔNICO 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 publico para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 

~ ratr rin.,,,n,rnen iuuf•• ar, v•n1~raM; nn rn,lnr,.rn r4•"An:r.r. 

hito.%/w•ww ,r p~v brJ.i,:rrntr,.i~Ar.h!,-.:. p,`er, r(uiar~ :ìS.;~)G))C1.'(}.~;~J59 

fkv urnrntn A,a, .iA~ A~7t:r•~Imrntr rnnlrrrr,r y1D nº ))pp. ),7r. )d,'iiri: Jfr,l. 

.~ 
n.:r ,na.,t,ri a!n/,,~;f•,n„•, Ar rF•>avna I^rt:l~raa Rria:Er,r, rr:i% ilrac,r 



FOLHA N'__ °,,,j~ 

N° PROC.  Q2 • 

O 

i 28 QUARTA - FEIRA, 06- JULHO - 2022 D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

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 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 
2 22 Francisco Eduardo da Veiga Lo  pe Pirn 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 024/ 2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admi-
nistrativo n°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 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 1 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 
marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.hbmnetlicitacoes.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 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. 

• S I 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 

I 

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: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 026/ 2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admi-
nistrativo n°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 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 iluminaçào 
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 68, 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: 9998421-9518. 
São João dos Patos (MA), 04 de julho de 2022. Francisco Eduardo da 
Veiga Lopes —Presidente da CPL. 
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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 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. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: b0ac55e24323d649752333db 7501 7a46 

\VItiO I)l 1 1(:I I •1(: \O. PR1 (;,\O 1.1 I I IZONl('O 
F\1:\ I)F RF(;IS I Ii ) 1)F I'F(F( (ì`-~ 

N ,, 

'+I l'. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
022/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 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 n° 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 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. São João dos Patos (MA), 04 de julho de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO EL 
023/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 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 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 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 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. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
024/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 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 nQ 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 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, 
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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. 
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AVISO 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 nQ 10.520/02, Decreto Federal o2 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.hbmnetlicitacoes.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. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
026/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo n4 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 n4 10.520/02, 

Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 

S~R.~ei nº 147/14, complementares nº 123/ '+ 
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 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 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. 
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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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PF segurou operações'~nó 
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 

BRUNO SANTOS/OLHAPRESS 
A Policia Federal segurou a 
realização de operações de 
combate a crimes ambientais na 
região do Vale do .lavan e do no 
)apura, no Amazonas, e em ires 
terras indígenas no Pará, onde a 
retirada de invasores está prevista 
em açào em curso no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
As operações foram planejadas e 
acabaram barradas ou adiadas em 
razão de divergências internas entre 
gestores da PF. A policia também 
alega dificuldades de logística e 
articulação com outros órgàos para 
realizar as operações. 

nota, a PF disse que houve 
stituição da operação no Vale 

5 Javari em razão de outros casos 
emergenciais, que não revela 
outras incursões planejadas e que 
há dificuldades para execução das 
operações em terras indígenas, com 
dependência de órgãos parceiros 
Além disso, segundo 
investigadores nuvtdos pela 
Folha, os ates do presidente 
lati Bnlsonam (PI.1 em prol da 
mineração em terras indígenas 
e da fragiljzaçào da fiscalização 
ambiental alimentam a divisão em 
órgàos como a PP. cem reflexo nas 
ações de repressão. 
A operaçào que sena feita na 
região do Vale do .lavar foi 
desenhada em outubro de 2021. 
Ela estava prevista para dezembro 
ou para o começo de janeiro. 
Um nome chegou a ser pensado 
para a ação: operação Kambó, em 
referência ao veneno extraido de 
uma rã da Amazdnia. 
Uma operaçào conjunta, liderada 
pela PF, percorreria os rios 
Javari 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 nos. A 
ação envolveria ainda Exército, 
Instituto Brasileiro do Meio 

btente e Recursos Naturais 
ováveis (Ibama) e outros 

gaos. 
O tttdjgemsta Bons Pereira e o 
jornalista hritàmco Dom Phillips 
foram assassinados em S tle junho, 
quando desciam o rio Itaquaí, ao 
lado da terra indígena Vale do 
lavan, rums a Atalaia do Norte 
(AM). Os suspeitos são pescadores 
ilegais de ptraocu. 
A última ação da Polícia Federal 
na região, segundo relatos ohtidos 
pela Folha, ocorreu em setembro 
de 2019. A Operação Korubo, feita 
por PP. lhama e Fundação Nacional 
do Indio (Fanai), destoiu GO Salsas 
de garimpo que operavam em duas 
terras indigenas, a Vale do Javari 
entre elas. No território vivem 
numerosos povos isolados. 
A operaçào foi encerrada em 13 

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

de setembro daquele ano Em 
1° de outubro, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, então 
comandado pelo en-juiz Sergio 
Mom, exonerou Bruno Pereira 
do cargo de coordenador-geral 
de jndjos Isolados e de Recente 
Contato da Funaj. Ele atuou no 
suporte à operação Korubo. 
Com a exoneração, assinada pelo 
então secretário-executjvo da 
pasta, Luiz Pontel de Souza, o 
indigenista decidiu se licenciar da 
Funaj. Passou a atuar na União 
dos Povos Indígenas do Vale do 
lavar (Univaja) e foi um dos 
responsáveis por estruturar o 
serviço de vigilância indígena que 
garante a fiscalização do território. 
"Havia sim previsão de intervenção 
na região, sendo que o efetivo foi 
realocado diante das emergências 
de intervenção no rio Madeira, 
quandn dezenas de balsas 
garjmpejras foram inutilizadas 
pela PF, em dezembro de 2021. 
no Amazonas", disse a PF, ao ser 
questionada sobre a suspensão 
da ação planejada no Javari para 
ocorrer entre o final do ano passado 
e o início de 2022. 
Também por emergência, segundo 
a PP. foi necessário intervir no 
no Tapajós. 110 Pará, .onde a 
mineraçào ilegal alterou inclusive 
a coloraçào do rio, sendo entào 
deflagrada a Operação Canhe 
Amazónico", continuou a policia 
em nota. 
Apesar da falta de uma operaçào 
na área do Vale do Jason, 
investigações da PF em Tabatinga 
(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 Kambó, a PF deixou 
aberta a possibilidade de que a 
operação seja realizada no faturo e 
disse nào poder fazer comentários 
sobre "momento da deflagração". 
"Quanto à citada operação 
(Kambó), necessários se fazem 
alinhamentos, inclusive quanto 
à determinação do nome da 
operação, sendo este fato 
sectmdáno e de menor relevância. 
Quanto às datas, a indicação do 
momento da deflagração, por 
motivos óbvios, compromete nào 
só a segurança dos servidores 
e cidadãos, mas sobretudo o 
resultado útil do trabalho", afirmou 
a PF. 
No rio Japurá, que no mapa fica 
acima do Vale do lavari e de 
Tabatinga, a operaçào planejada 
focava a pesca ilegal e o tráfico 
de drogas. Investigadores temem 
que a regiào ganhe rnntomos de 
violência semelhantes aos vistos 
na região do Javari. O pedido 
de uma operaçào partiu do MPF 
(Ministério Público Federal). 
"Eventuais futuras incursões 
(no no Japurá] nào podem ser 
reveladas", disse a PF. 
O MPF no Amazonas afinou 
que operações do tipo dependem 
do envolvimento de PF. Forças 
Armadas, lhama. Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (1CMBio) e outros 
órgãos. "A definição de data 
para a deflagração depende da 
organizaçào das ações entre esses 
órgàos operacionais". 
Em abril, a PF apresentou um 

cronograma ao STF para retirada 
de invasores das terras indígenas 
Munduntcu. 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 indigenas. 
O cronograma da PF foi 
apresentado dentro da ação que 
pede a retirada de invasores 
em sete territórios: Yanomami, 
Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, 
Ararihoia. Mundurttcs. Kavapó 
e TrincheiraBacajá. A ação é 
relatada pelo ministro Luis Roberto 
Barroso, do STF, que já deu 
decisões favoráveis à desintrusão. 
"Foi apresentado o calendário de 
atuação ao ministro relator da açào. 
para cujo cumpnmento a PF está 
envidando todos os esforços, o que 
envolve inclusive o chamamento 
de órgãos parceiros para atttaçào", 
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 para as execuções das 
intervenções", afirrnott a PF. 
(Folha de S. Pauto) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°02112022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo e' 02.0905.00112022. A Pre-
feitura Murvapal de San Joan dos Patos - MA. através de seu Pregoeiro. toma nanico 
para conhecimento dos interessados que esta realizando lata çao na rodalidade Pra• 
gao. ne fama EL ETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item. para REGISTRO de PRE• 
ÇOS objetivando a Contratação de empresa paras futuro e eventual forrecimento de 
veiculo autoereUVo. zero km, do tipo Unidade Odontomovel para atender as necessda• 
dos da Secretaria Murvupal de Saúde, em conformidade com o remo de Referende 
disposto no Anexo Ido odital o qual sera processado e Julgado em conformidade com 

a Le' e° 10.520102. Decreto Federat n^ t0 02412019. Decretos Municipais. Le's cum• 
dementares n° t 232006. etlerada peta Lei e' t47ltd, Decreto FrMerat n'5 536:15 e 
aherações e subs,d,aramente no que couber as d,spos'çõos da Le: n' 0666/93 e suas 
ahereçAes e as cnndiçAes dn Edital a reahzar.se as 09 00 horas do da 19 de Nlho de 
2022 A sessão puiiloa to lulgomento sera realizada eletroncamente no cite Mtps 1I 

ar'o.bbmnetl'c4acnes com br e0 d'a a horar,o marcados. 0 Edital esta d,sponibil,zado 
ra integra no erdeeeço etelrõnioo htto.lM^As bbmnenidtacoes com M. no Portal de 
Transparénc,a do Mumrip,n no endereço tOps llsagpadnspatos ma.gov br/trenspe-
rencial no sistema SACOP e também poderé ser consumado e obtidos na sala da Co- 
m,ssão Permanente de Loitaçao-CPL. totalizada en Prado da Prefeitura ovo Gettilio 
Vargas 135. Centro • CEP 55665.000 San Joan dos Petos/MA, do? o6', das 08:!x1 
as 1300 horas. podendo ainda ser solicitado através do e-mail. cplsfpma@gmad.com 
Esdareumento adcional eu mesmo endereço e e-mad citados e ainda pelo telefone 
99 98421.9518 San Joan dos Patos (MA). 0440 julho 00 2022 Freneism Eduardo ata 
Vega Lopes -Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: 9.02212022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS • SRP. Processo Administrativo n° 02.2505.00112022. A Pra. 
leitura MUmcipal de Sao João dos Patos - MA, através de seu Pregoeao, torna púbs-
co para torneamento dos interessados que esta realizando hcitaça0 na modalidade 
Pregão. na turma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, para REGISTRO de 

PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fomecurren• 
to de umas funeranas adulto e infantil. mroa de flores arbhoers e serviços da Trastado 
e Tanatuuraxia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistenua 
Social, em coetoem:dede com o Termo de Retereocia disposto no Anexo I do edital. 
o qual seta processado e )ulgado em conlormidade com a Le' e' 10.520/02. Decreto 
Federal n° 10 0242019 Decretos Municipas. Leis complementares n° 1232006. aee-
rada peta Lei r° 147'1d Decreto Federal n° 8 538115 e anerações e subsidiaramente 
no que couber as drsposrções da Le' n° 8.666/93 e suas aherações e as cond çdes do 
Edral a real,zar•se as t r DO horas do dia 19 de julho de 2022 A sessão publica de lui-
gamenlo será reaaVada eletronicamente n0 site htips.11www.bbmnelhcitacoes.com.br 
no dia e coram marcados O Edital esta disnorribijizado, ra Irtegra. no endereço ele• 
IrOnim tOps hwww hhmneh,citacoes com inc no Portal da TraesparAnca do Municlpio 
ro endereço sons //saopaodospatos.ma.gov.br/traespareeoA1 . no sistema SACOP e 
também pudera ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Lic,ta• 
çau-CPL. localizada ou Prédio da Prefeitura a Av. Getúlio Vargas. 135. Centro • CEP 

65 665-000. San João dos Patos/MA, de 2• a 6'. das 08.00 és 1300 horas. podendo 
ainda ser solicitado através do e-erad: cplsjpma@gmait.com.. Esdareumento adicional 
on mesmo endereço e e-mail citados a ainda pelo telefone: 99 96421.9518. São J000 
dos Patos (MAI. 04 de julho de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

JORNAL PEQUENO 
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I www.lornalpequano.com.br 

EOUATOAIAL GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SPE S.A. 
CNPJ(ME n° 37567230/oo0/.47. SIRE 213 .0005002.7 

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

I. DATA. HORA E LOCAI,: Realizada em t0 de ¡unho da 2022, as 10:(10 horae na 
sede social da Equatorial Gersçéo Distrlbulds SPE S.A., na Cidade de São Luls, 
Estado do Maranhão, na Avanida Jerõnfmo de Albuquerque Maranhao, Nn. Cat,ou. 
CEP 65074.220 ('Çpaupja t. 2. ÇONVOCACÃO E PRESENCA: Dispensadas as 
tormalkdades de convocação, noa termos do artigo t24, §4°. da Lei n° 6.404. do t5 de 
dezembro de 1976, conforme aaerada I'1 i S,O,-). tendo oco vista a prenança da 
única acionista deteriora de 100% Icem por cento) do capitel aocial da Companha. 
3. PUBLICACOES E DIVULGAÇÃO: IAI Dispensada a publicação do aviso aos 
acionistas de que trata o arttg0 133 da Lec das S.A., em virtude da presença de única 
acioe,ata. representando a totalidade do capital votante da Companhia, nos termos 
do artigo t33 § 4° da Le, das S.A. . (e) As demonstrações financeiras acompanhadas 
das respectivas notas explicativas reterentes ao exercluo social encenado em 31 de 
dezembro de 2021, foram publicadas eleronicamente no she da Central de Balanços 
do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) em 2/ de junho de 2022. conforme 
Portaria 12.071/21 do Min,stén0 da Economia. Os documentos acima e os demais 
documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem d0 dia. foram também 
colocados a dlseos,çao dos au,onrslas na sede da Companhia. 4, (66i~: A Assemble,, 
lo, pres,d da pelo Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso Farre,ra e see1a1arada pelo Sr. 
José Silva Sobral Neto. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre' (I) aprovar as contas 
da administração. O relalon0 da admimsiraça0 e as demonstrações financeoaa da 
Companhia retat,oas ao ezercíno socal Sedo em 31 de dezembro de 2021: (11) aprovar 
a desonaçao do resultado apurado no exercicno social hedo em 31 da dezembro de 
2021. e 11111 concessão de autorização aos diretores da Companha para a prática 
de todos os atos necessén0s a etetineção das deliberações obteto desta ordem do 
da 8. DEUBERACBE5: A única acioo,sla da Companhia. sem qua,sgver ressalvas, 
deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar as contas da adm~nistraçdo, o relatdrlo da 
admmistrarao e as demonstraçdes financeiras de Companhia relativas eu ouercicio 
social ando em Si de dezembro de 2021, conforme Cdplan arqurvadas na Sede da 
Companhia. 5.2. Aprovar a osIsaçcao do lucro liquido do eserciao socrel findo em 
3t de dezembro de 2021 no valor As 370.790.9t (trezentos e setenta mil setecentos 
e noventa reais e noventa e um centavos). que seréo distritwfdos da seguinte forma: 
10 RS 18.539.55 tozoito mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos), referantas A Reserva Legal: (ii) RS 264 toe,53 Iduzantos a sassenta a 
quatro mil como e Oitenta e Olto reais e cé quanta a Crés canlavosl. referortae a RNsarxs 
para Investimento a Ecpansao: e (li) RS 88.062.84 (oitenta e oeo mil sassanfe e dois 
reais e oitenta e quatro cenrãvos), referente a distribuição de dividendos min,mos 
obegafdnos. 5.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos 
necessários a implementação das deliberaç5es aprovadas na presente Assembleia. 
7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA. Nada main havendo a ser /ratado a 
assembleia geral ordinária foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata ea forma 
sumaria dos fatos ocorridos, conforme angu 130. §1°, da Lei da S.A, e que. lida e 
achada conforme, foi pelos presentes assinada. Meie. Presidente • Mauricio Alvares da 
sirva venoso Ferreira. Secreténo • José Silva Sobral Neto: Acionista: Eguaronaf Serviços 
S.A.. Certidão. Coolers com a original lavrada em livro prdprlo. São Luis. tO de polo 
de 2022. tesa: Maurlclo Alvares da Sllvs Velloso Ferre/i. - Presidente: José Sltvs 
Sobre) Neto- Secretário. Cerohco o reg,stro em 23/06/2022 sob o n° 20220764875. 
Cados André de Moraes Parara. Secretário Geral • JUCEMA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°02012522 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n° 02.1406.002/2022. A Pra. 
tortura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, toma públa 
co para conhecimento doa inieressados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do 5p0 Menor Preço por Item, para REGISTRO de 
PREÇOS. obletrvando a Contratação de empresa para o ouro e eventual lomedmen• 
to de matena,s de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da 
Seuetana Munidpal de Ass'sténca Social, em conformidade com o Termo de Refe• 
rena, disposto no Anexo Ido edital, o qual sara processado e pitado em confoenida-
de coma Lei e' 10.520/02. Decreto Federal n° 10.024/2019. Decretos Municipais. Leis 
complementares n° 123/2006, alterada pela Lei n° t47/t4, Decreto Federal n° 8.538/15 
e aeeraçdos e subs,d,anamente no que couber as disposiçOes da Le, e' 8.666/93 e 
suas alterações e as condiçdes do Edital ã realizar-se as 0900 horas do dia 20 de 
]alho de 2022. A sessão publica de Íulgamento será realizada eletronicamente en s'te 
hnps./hvww.bbmnetlidlacoes.coet. br no dia e horan0 marcados. O Edital esta dispom-
b4izado, na integra, no endereço eletrAn co: hhps:/Avww.bbmnelhcitacoes.o0m.br. no 
Portal de Transparéeoa do Mve clpio no endereço- https:vsaufoaodospatos.ma.gov.br) 
traosparenda) , no sistema SACOP e também podara ser consultado e obtidos na sala 
da Com,ssao Permanente de Liculaçao-CPL. localizada no Prédio da Prefeitura a Av. 
Getúlio Vargas. 135. Centro' CEP 65.665.000, São João dos Pelos/MA, de Y a 6'. 
das 08:00 as 1300 horas. podendo ainda ser solicitado através do e•rnail cplsjpma~ 
gmail.com. Esclarecimento ad,cioeal no mesmo endereço e e-mad criados e ainda pelo 
telefone 00 90421.9518 São João dos Patos IMA), 04 de julho de 2022. Francsco 
Eduardo da Vega Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N• 02512022 - SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n° 02.1406.00312022. A Pre-
leitura Municipal de São Joan dos Palos - MA, através de seu Pregoeiro toma públi-
co pare conhecimento dos interessados que está realizando l~citaçan na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do jipe Menor Preço por Item. para REGISTRO 
de PREÇOS. objetivando o futuro e eventual fomeclmerto de matena's permanen-
tes diversos ILoegarinas. arménos, brOs, estaeiee. eletroeletronims e ostros) pera 
atender as necessidades da Secretaria Munuapal de Saúde em conformidade como 
Tema de Referencia disposto eu Anexo Ido edital. o qual será processado e julgado 
em conformidade com a Lei e° 10.520102. Decreto Federal e' 10 0244019. Decretos 
Municipais. La's complementares e' 1234006, alterada pela Le' e' 147/14. Decreto 
Federal n'8 530/t5 e alterações e subsd,anamente no que couber as d'sposrções da 
Le' n° 8.666193 o suas afteraçdos e as condiçlles do Edital a realizar-se as 11 00 horas 
do da 204. pulho de 2022. A sessão publica de julgameelo será realizada eletron,ca• 
mente n0 site hhps./rwow bbmnetiicilacoes.am.Os no dia e noréno marrados 0 Edital 
esta dispreibilizado. na integra, no endereço eletrõrom hhps.//www.hbmee8citames 
com Or. no Portal de Transoaréncia do Município no endereço https 1/saopaodospa• 
tos magoo brltransparenua/ eu sistema SACOP e também podem ser consultado e 
obtkios na sala da Comissão Permanente d Licitação-CPL, localizada eu Prédio da 
Prefeitura a Av Getúlio Vargas. 135. Centro - CEP' 65.665-000. São João dos Paios/ 
MA. de 2' a 6°. das 08.00 és t3 00 saras, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail cplgpma©gmait.rom..Esclareumeeto adicional no mesmo endereço e e•e,arl 
citados e ainda pelo lelet0ne 9998421-9518, São João dos Patos (MA). Sede pilho 
40 2522 Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 
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