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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190707/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 039/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 22/08/2022 
ABERTURA: 10:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, localizada a 
Av. Getúlio Vargas n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, torna 
público, para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRONICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a Contratação de empresa 
para o futuro e eventual fornecimento de carnes, frutas e verduras diversas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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 22 de agosto 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: http://www.saojoãodos 
patos.ma.Qov.br/portal/index.php/transparencia, no sistema SACOP e também poderá ser consultado 
e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. 
Getulio Vargas n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000, de 2a a 6a, 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, 03 de agosto de 2022. 

/ 1-• r-_~

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

Eletrônico n° 039/2022, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento 

de carnes, frutas e verduras diversas 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, 03 de agosto de 2022. 

A ) 1L' 
Gilvana Noleto Araújo Correa 

Secretário da CPL 

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



SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N°06.089.668/0001-33 

Y. 
w=~Y~.wY ~:.~t ..;tiCA:y,~L•+:a\Y:. 

~ ~ ~,~i~~IR ~s~+1R:i5!v~~•r 

~. NA f. o 

PUBLICAÇÃO DO AVISO 

~ N'° FROG 
~ i7~-T  / 'Li,̀"rr `.°ió 

~--"'~'•,,,~, 

L--•

;:. _. .r:: 

~....~._. 
urticef 

, o: 

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



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 
FOLHA N° 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2022 - SRP 

Prorrogação do Prazo de Abertura 

Processo Administrativo nº 300601/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, 

torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO do PRAZO de 
ABERTURA, da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando o futuro e eventual 
fornecimento de 02 (dois) veículos automotivos, tipo ambulância, zero km, diesel, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, marcada para realizar-se às 
15:00 horas do dia 03 de agosto de 2022, ficando a nova data de abertura para o dia 
18 de agosto de 2022, as 15:00 horas, 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. 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/ 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 2g 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 190701/2022. 
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 
futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) 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 18 de agosto de 2022. A 
sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. 

0 Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 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 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 -SRP 

Processo Administrativo nº 190702/2022. 
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 
futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração, 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 18 de agosto 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/ e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 20 a 6+, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 190703/2022. 
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 brinquedos e jogos educativos e pedagógicos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de 
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto 
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do 
dia 19 de agosto 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/ 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 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 190704/2022. 
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 brinquedos e jogos educativos e pedagógicos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com o 

Eu e document° pode ser verificado no endereSo eletrdnxo 
https/1w•,vw.in,gov.br/sutentiridadº.html, mix cddig° 05302022080500256 

Termo de Referencia disposto ris Anexo I do edital 
conformidade com a Lei nº
Municipais, Leis complementa s nº 123{2006 a_ltgr, 
Federal nº 8.538/15 e alteraçõ ar~áméntë
nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do 
dia 19 de agosto de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no cite 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/ 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 2g a 6g, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mall: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 190705/2022. 
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 construção do tipo grosso para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 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 agosto 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/ 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 atraves 
do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esciarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 190706/2022. 
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 carnes, frutas e verduras diversas 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 10:00 horas do dia 22 de agosto 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/ 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 39/2022 .SRP 

Processo Administrativo nº 190707/2022. 
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 carnes, frutas e verduras diversas 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 15:00 horas do dia 22 de agosto 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/ 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 2g 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 9842 18. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 190708/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos " MA, através 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 de informática diversos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 
e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 23 de agosto 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/ 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 6g, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esciarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

Documento suinedo digitelmente conforme MP nº 2.200.2 de 24/08/2001, 
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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..Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°039/2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo n° 190707/2022. A Prefeitura Municipal de São João 
dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento 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 carnes, frutas e verduras di-
versas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de, 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 Munici-
pais, 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 con-
dições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 22 de agosto 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/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comis-
são 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), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°040/2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo n° 190708/2022. A Prefeitura Municipal de São João 
dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento 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 informática 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, em conformidade com o Termo de Referencia disposto 
no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformi-
dade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decre-
tos Municipais, Leis complementares n° 123/2006, alterada pela Lei 
n° 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamen-

te no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 23 de 
agosto de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletro-
nicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e ho-
rário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Trans-
parência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov. 
br/transparencia/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala 

da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São 

João dos Patos/MA, de 2° a 6, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo 

ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 

telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 

2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇf ú. PREGÃO ELETRONICO: N°041/2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo n° 190709/2022. A Prefeitura Municipal de São João 
dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento 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 informática di-
versos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de, 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 Munici-
pais, 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 con-
dições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 23 de agosto 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/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comis-
são 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), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 010/2022. 
Processo Administrativo n° 220701/2022.A Prefeitura Municipal de 
São João dos Patos — MA, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a Con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de revitalização da 
Praça Pedro Guimarães, na sede do Município, o qual será processa-
do 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 23 de agosto de 2022. A sessão pública de 
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal 
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação —
CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. Em aten-
dimento as recomendações do Município e da OMS informamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido 
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que 
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção ne-
cessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Trans-
parência do Município no endereço: https://saooaodospatºs.ma.Eov. 
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 28 a 6°, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo 
ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 
2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR 
LA ROCQUE - MA 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N° 034/2022, CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Senador La 
Rocque/MA, CNPJ: 01.598.970/0001-01. CONTRATADO: CHA-
VES E VELOSO COMERCIO LTDA-CNPJ: 30.726.458/0001-93; 
OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Instrumentos 
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 85046e369d1322f88d5fof7dd2b82275 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
038/2022 SRP 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
038/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 190706/2022. 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 carnes, frutas e verduras 
diversas para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Asssistência 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 10:00 horas do dia 22 
de agosto 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/ 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..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: c7cb9652efe09685fc21e7d82137704d 

(' AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N~º 

039/2022 SRP 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
039/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 190707/2022. 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 carnes, frutas e verduras 
diversas 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 15:00 horas do dia 22 de agosto de 

2022. A sessão publica de julgamento será realizada 

eletronicamente n 
no dia e horário 
íntegra, 
https://www.bbm 
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 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), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro/ 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
040/2022 SRP 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
040/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 
Processo Administrativo nº 190708/2022. 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 informática 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Administração, em conformidade com o Termo de 
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 23 
de agosto de 2022. A sessão publica de julgamento será 
realizada eletronicamente no site 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário 
marcados. 0 Edital está disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 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 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), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
041/2022 SRP 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 

041/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 

Processo Administrativo nº 190709/2022. A Prefeitura 
Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu 

Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados 
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Governo do Estado inaugura Restaurantes 
Populares no interior do Maranhão 
Três novas unidades da rede 
de Restaurantes Populares 
foram inauguradas, pelo 
governo do Estado, 
beneficiando municípios do 
interior do Maranhão. Em 
agenda na quarta-feira (3), o 
secretário chefe da Casa Civil, 
Sebastião Madeira, esteve nos 
municípios de Carutapera, 
Luis Domingues e Cândido 
Mendes, entregando os 
espaços que vão beneficiar 
milhares de maranhenses com 
alimentação de qualidade e 
valor simbólico. 
0 Restaurante Popular é 
um dos mais importantes 
programas de segurança 
alimentar realizados pelo 
governo do Estado. 0 
equipamento serve refeições 
no almoço e jantar, incluindo 
sobremesa, pelo valor de R$ 
1. Nestes espaços também 
são promovidos eventos, 
capacitações e palestras com 
foco na segurança alimentar. 
Com essas entregas, totalizam 
139 Restaurantes Populares 
inaugurados pelo governo do 
Estado que estão presentes 
em todas as regiões do 
Maranhão. 
0 secretário Sebastião 
Madeira pontuou a 
importância de mais estas 
entregas que consolidam 
a política de segurança 
alimentar do governo e 
garantem mais acesso ao 
alimento a quem precisa. 
"Mais um dia importante com 
a inauguração do Restaurante 
Popular nestes três 

Um dos restaurantes populares foi inaugurado no município de Cândido Mendes 

municípios. Levamos também 
pescado, motores para 
canoa e alimentos, enfim, 
benefícios para a população. 
São ações de um governo 
que cuida e se preocupa com 
os maranhenses e com a 
melhoria de sua qualidade de 
vida", ressaltou. 
Com os equipamentos, o 
Maranhão se destaca no 
cenário nacional sendo o 
estado com o maior número 
de restaurantes entregues 
à população. A meta é que 
somem 150 Restaurantes 
Populares até final deste mês. 
"Inauguramos essas unidades 

somando 139 e nos deixa 
muito felizes em ver as 
diversas regiões do Maranhão 
serem assistidas pela maior 
rede de segurança alimentar 
do nosso Estado. Uma rede 
que é referência no país e a 
maior na América Latina. 
Atualmente, são fornecidas, 
diariamente, mais de 100 
mil refeições às famílias 
maranhenses. Fico muito 
grato pela missão que me foi 
dada pelo governo do Estado 
e sensibilizado com essa meta 
em levar segurança alimentar 
às famílias maranhenses", 
destacou o secretário de 

DIVULGAÇÃO 

Estado do Desenvolvimento 
Social (Sedes), Paulo Casé. 
A agenda no interior 
do estado contou ainda 
com entrega de cestas de 
alimentos, de três toneladas 
de pescado e de motores para 
canoa a cada município. 0 
pacote de ações integra o 
plano de gestão parceira do 
governo do Estado com todas 
as prefeituras maranhenses. 
0 secretário de Estado de 
Articulação Política (Secap), 
Rubens Pereira e Silva, 
também participou da agenda 
de governo no interior do 
estado. 
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Projeto Agita 
Bairros chega ao 
Cohatrac neste 
sábado (6) 
Neste sábado (6), as 
comunidades do Cohatrac e 
adjacências terão uma tarde 
especial com muito esporte 
e lazer. As atividades são 
gratuitas e integram o projeto 
Agita Bairros: Esporte e Lazer 
nas Comunidades, iniciativa 
patrocinada pelo governo 
do Estado e pelo El Camino 
Supermercados, por meio da 
Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte. A programação terá 
início a partir das 15h, na Praça 
Nossa Senhora de Nazaré, no 
Cohatrac II. 
0 Agita Bairros temo objetivo 
de proporcionar a inclusão 
social por meio de atividades de 
esporte e lazer nas comunidades 
de São Luis. O projeto é 
destinado a diversos públicos de 
faixas etárias distintas (crianças, 
adultos, idosos e pessoas com 
deficiência). 
"E importante ressaltar que 
o Agita Bairros é para todos. 
Vamos ter jogos, brincadeiras 
lúdicas, oficinas, apresentações 
artísticas e culturais, que serão 
desenvolvidas por uma equipe 
especializada em lazer, esporte 
recreativo, arte e cultura. 
Nosso muito obrigado ao 
governo do Estado, à Secretaria 
de Esporte e Lazer e ao El 
Canúfìo Supermercados, por 
incentivarem essa importante 
inciativa", afirmou Kléber 
Muniz, coordenador do projeto. 
Antes de chegar ao Cohatrac, 
o Agita Bairros já havia sido 
realizado no bairro do Monte 
Castelo, onde foi montada uma 
grande estrutura com espaço 
para dança e brincadeiras lúdicas 
para as crianças. Também foi 
disponibilizado brinquedos 
infláveis e lanche para todos os 
participantes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°03912022 -SISTEMA DE REGIST 
DE PREÇOS. SRP. Proceseo Admn,ereavo n° 1907072022. A Prete,tura Mun spd de 
Sao Joao dos Palos — MA, através de seu Pregoeiro, lama público para conhecimento dos 
nteressada que sold reatando adtaçao na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, 
do tpo Menor Preço pm (tem, pare REGISTRO de PREÇOS. objetivando a Contratação 
de empresa pare o fuses e eventual fomedmento de camas, hulas e verduras diversas 
para atenda as necessidades da Secretana Muracpal de Saúde, em conformidade com o 
Tema de Referencie disposto no Anexo Ido edital, o qual sent processado e tufpedo em 
condormidade com a Let n 10.52002, Decreto Federal n• 10.0242019, Decretos Mocipas, 
Leis conplemeraara rI' 1232009. altered, pela La n• 147114, Decreto Federal M 8.53895 
e sletaçdes e subsidiariamente no que couber es disposições de Lei M 8.888/93 e suas 
altereçbes e as condições do EdNd ei means-se is 15:00 horas do as 22 de agosto de 
2022. A sessão publica de Vigamento serei reatada eletrorewnerrte no site hnpsJ/wtvw. 
bbmne6icilecoes.cm.br no die e horário marcados. 0 Edital está a,eeoeibitedo, rte integre. 
no endereço sletrurdco: hltpsJ/www.bbmnelêdtcoes.com.br, no Poda) de Transpaeroa do 
Munnidplo no endereço: mapsi/saopaodospsbs.ma.gov.brNanaperenda/ e lambem poderei 
ser consulado e adidos no sale de Camissao Permanente de Uciteçho.CPL, bcalizeda 
na Prédio da Prefeitura ei Av Getbo Vagas. 135, Centro - CEP: 85.885.000, Sao Job 
dos PMoUMA, de 2' s 8•, des 08:00 eis 13:00 hones, podendo Urda ser solicitado sasvés 
do e-mail cptsipma®nmal.com..Eadaedmento edidonel na mesma endereço e e-ne4 
citados e shda paid telefone: 99 96421.9518, Seio Job dos Patos (MA), 03 de agosto de` 
022. Francisco Eduardo da Verge Lopes -Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 0382022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admtnistrativo n° 190706/2022. 
A Pretebura Municipal de Sio João dos Patos — MA, através de seu Pregoeiro, 
torna pdb9co para conhecimento dos Interessados que está realizando Icitaçio 
na modahdede Pregão, na tonina ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por trem. 
pare REGISTRO de PREÇOS, objetvando a Contratação de empresa para o futuro 
e eventual fornecimento de camas, frutas e verdores diversas pera atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Aoesist9ncia Social, em conformidade 
como Termo de Referenda disposto no Anexo Ido edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei 0010.520/02, Decreto Federal n° 10.02412019. 
Decretos Municipais. Leis complementares n° 123/2008, 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 es condições do 
Edital ei reallzar-se ão 10:00 horas do dia 22 de agosto de 2022. A senado publica 
de julgamento será realzada eletronicamente no sita hepsJAvww.bbmnsgidtacoes. 
com.br no dia e horário marcados. 0 Edital esta disponibdizado, na integra. 
no endereço eletrdntco: https://www.bbmnedicitacoes.com.br, no Potal de 
Transparência do Munidplo no endereço: htlpsJ/eeojoeudospatos.ma.uov.br/ 
Irsnsparenda1 e também poderei ser consultado e obtidos na sala da Com/seio 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura ei Av. Getúlio 
Vargas, 135, Centro. CEP: 65.665.000. Sio Joio dos PetosllA, de 2• .0°, das 
08:00 ás 13:00 hones, podendo ainda ser solicitado .través do n-mad: Lplsjpmalg 
gmel.com..Esdaredmento adicional no meamo endereço e e-mad citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421.9518. São João dos Patos (MA). 0306 agosto de 2022. 
Franasco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRONICO: N° 0372022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. SRP. Processo Administra8vo n° 1907052022. A 
Prefelure Municipal de São João dos Pelos — MA, através de seu Pregoeiro, torna 
público pare conhecimento dos interessados que está realizando licitação n. 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do apo Menor Preço por Item, pare 
REGISTRO de PREÇOS, objetivando e Contratação de empresa pare o faturo e 
eventual fornecimento de materiais de construção do tipo grosso para atenderas 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, sen conformidade com o Tema 
de Referencia disposto no Mexo Ido edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade come Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.0242019, Decretos 
Munidpes, Leis complementares n°123/2006. .larada pala Lei n° 147/14, Decreto 
Federal n° 8.538/15 e alterações e 
subodianemenle no que couber as disposições de Lei n°8.066/93 e suas alterações 
e ss condições do Edital é realos-se ás 15:00 hors, do dia 19 de agosto 00 2022. 
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https'Avww. 
bbmnededecoes.com.br no dia e horário mamados. O Edital esta disponibiláado, 
na Integre, no endereço etetr6nido: hSps'J/r .bbmnoaicitenoes.com.Sr. no Portal 
de Transparência do Município no endereço: hopsJ/saojoaodoepatos.ma.gov.br/ 
transparenciW e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 
Pemlanente de Licitação-CPL localizada no Prédio da Prefe,tura é Av. Getúlio 
Vargas. 135, Centro- CEP: 65.665.000, Sio João dos Patos/N1A, de 2• 50°. das 
08:00 á,13 00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail cplsjpma0 
gmal.com..Esdsredmento adicional no mesmo endereço e e-mal( citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Petos (MA), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 038/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS- SRP. Processo Administrativo n° 1907042022. A 
Prefeitura Municipal de São Joio dos Patos — MA através de seu Pregoeiro, toma 
público para conhecorlenlo dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na fora ELETRÔNICA, do Spa Menor Preço por (tem, pare 
REGISTRO de PREÇOS, objebvando a Contratação de empresa pare o futuro e 
eventual fornecimento de brinquedos e jogos 
educativos e pedagógicos pera atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Asssislénda Social, em conformidade com o Termo de Referenda disposto 
no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em contoridade com a 
Lei n° 10.520/02. Decreto Federal n° 10.024/2019. Decretos Municipais. Leis 
complementares n° 1232006, alterada pala Lot n° 147114, Decreto Federal n° 
8.538/15 e alterações e subsldlattamente no que couber as disposições da Lei 
n° 8.886193 e suas alterações e as condições do Edital á realizar-se ás 11:00 
horas do die 19 de agosto de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronlcarnente no ele httpsJAwnv.bbmne6ldtacoes.com.br no dia e horatlo 
mamados. O Edital está dtsponibltizado, na integre, no endereço eletrônico: 
hlrps:/Avww.bbmneticdarnes.com.br, no Portal lie Transparência do Muelciplo 
no endereço: hnpsJ/saojoaodospatoe.ma.gov.br/transparendd e lembém poderá 
ser consultado e obbdos na sala da Comissão Permanente de Lidleção-CPL. 
localizada no Prédio da Preteõura á Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-
000. São João dos Patos/MA, de 2' s 8°. des 08:00 ás 1300 horas, podendo ainda 
ser solicitado através do e-mal: celejpma gmeg.com..Esderedmento adicional 
no mesmo endereço e e-mal ditados e anda pelo telefone: 99 98421-9518. São 
Joio dos Patos (MA). 03 de aposto de 2022. Frendaco Eduardo da Veiga Lopes 
-Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNIOPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 

AVISO DE UCITAÇAO. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 0352022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n' 1907032022. 
A Prefelure Municipal de São João dos Pelos — MA, atreveis de seu Pregoeiro, 
tome público pare conhecimento dos Interessados que esta reatando Iclação 
na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do bpo Menor Preço por Item. 
para REGISTRO de PREÇOS, objetivando e Contratação de empresa pare o futuro 
e eventual fomedmenlo de brinquedos e jogos educatvos e pedagógicos pene 
Mender u necessidades da Secrelarla Municipal de Educação, em conformidade 
com o Tema de Referenda disposto no Mexo Ido edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade coma Lei n° 10.520102. Decreto Federal n° 10.02412019. 
Decretos Municipais. Leis complementares n° 123/2006, alterada pela Lei n° 
147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e aubstdlariamente no que 
couber as disposições da Lei n° 8.688/93 e suaa alterações e as condições do 
Edita á realizar-ae és 09:00 horas do dia 19 de agosto de 2022. A sesseio publica 
de julgamento será realizada eletronicamente soube httpsl/wnec bbmnehdtacoes. 
com.br na dia e horário marcado,. 0 Edital está disponlb/ azedo, na integre, 
no endereço eletrõntco: hops://u .bbmnetldtacoes.com.br, no Poial de 
Transparência do Municlplo no endereço: https•J/saooaodospetos.me.gov.br/ 
transparencia/ e também poderá ser conasttado e obtidos na sala da Comissão 
Pemnane fe de LicNaçáo-CPL, localizada no Prédio da Prefsdura ei Av. Getúlio 
Vergas, 135, Centro - CEP: 65.885-000, São João dos Patos/MA, de 2• a 6°. das 
08:00 eis 13:00 hora. podendo ainda ser sdkltedo através do 0-mod: cplsjpma~ 
gma9.coes..Esdaredmento adicional no mesmo endereço e 0-med citados e ainda 
peio telefone: 9898421-9518. São João dos Patos (MA). 0300 agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da Vaga Lopes -Pregoeiro. 




