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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 a futura 
e eventual fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a composição de 
merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 14:00 horas do dia 16 de setembro de 2022. 

A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https:// 
www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: https:// www.comprassaojoaodospatosma.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 2a a 6, 
das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail : cplsipma@gmail.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 
São João dos Patos (MA). 

São João dos Patos - MA, 01 de setembro de 2022. 

A
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° 016/2022, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de gêneros 

alimentícios perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda escolar para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 setembro de 2022. 

Gilvana Nolêto Araújo Corra 
Secretária da CPL 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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eletronicamente no site https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário 
marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https:// 
www.comprassaojoaodospatosma.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, 560 João dos 
Patos/MA, de 2+ 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 43/2022 SRP 

Processo Administrativo nº 010801/2022. 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 alimenticios perecíveis e não perec!veis para a 
composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o 
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 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 
14:00 horas do dia 16 de setembro de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário 
marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https:// 
www.comprassaojoaodospatosma.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 23 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 9842.1-9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 010802/2022. 
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 Translado 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 ol 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 19 de setembro de 1022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário 
marcados. 0 Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https:// 
www.comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal de Transparência do Municipio no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 1,35. Centro - CEP: 65.665-000. São João dos 
Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 19 de setembro de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022 

Processo Administrativo nº 220801/2022. 
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 roço manual em vegetação fina na laterais das estradas vicinais do Municipio, o qual 
será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n,9 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 22 de 
setembro de 2(122. A sessão publica 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 - CF..P: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta 
de preços. Em atendimento as recomendações do Municipio e da OMS informamos que a 
sessão ocorrerá em local aberto e arejado. que será estabelecido distanciamento minimo 
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 
Municipio no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135. Centro- CEP: 65.665-000, São 
João dos Patos/MA, de 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), 19 de 
setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

São João dos Patos/MA, 12 de setembro de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DOCA BEZERRA 

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

Termo de Rescisão do contrato Nº 2804001/2022. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA., e a Empresa: GOMES 

CONS'TRUIORA EIRELI, CNPI: 23.270.273/0001.51, OBJETO: Rescisão do contrato 

de prestação dos serviços de recuperação de estradas vicinais neste município 

Trecho I. ligando a MA., ao Povoado Ires Rios, Treco II, da sede ao Povoado 

Centro do Graça. Conforme CV nº 8.235.00/2021/CODEVASF, Conforme 

especificações contidas no processo Administrativo nº 1201001TP/2022, da 

modalidade Tomada de Preços nº 001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 

n" 8.666/93, Art. 49, e suas alterações, Assina: Séliton Miranda de Melo, 

Prefeito Municipal, CPF: 779.182.583-04, pela PMSRDB/MA. Data da assinatura, 

24 de Agosto de 2022. 

O Município de 
para conhecimento dos interessados que rea izara a 
Processo Administrativo nº. 110/2022, do tipo menor preço por lote, que tem como objeto 
a contratação de empresa para o fornecimento de kit de alimentação, kit higiene, kit 
limpeza e colchonetes de solteiro para atender as necessidades dos desabrigados em razão 
das fortes chuvas que ocorreram no municlpio de São Roberto/MA, com data de cadastro 
de proposta do dia 05/09/2022 ao dia 09/09/2022. A Licitação será regida pela Lei nº 
14.133, de 32 de abril de 2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014. 0 Edital poderá ser consultado gratuitamente pelo sitio da 
Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: https://www.saoroberto.ma.gov.br, 
ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou https://www.comprassaorobertoma.com.br. Camila 
Holanda Carneiro - Presidente da CPL. 

São Roberto/MA, 31 de agosto de 2022. 
CAMII.A HOLANDA CARNEIRO 

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. SRP 

O Município de São Roberto - MA, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 
12/2022, Processo Administrativo nº. 113/2022, do tipo menor preço por lote, que tem 
como objeto o registro preço para futura e eventual aquisição de materiais de utensílios de 
copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias municipais de São 
Roberto/MA, com data de abertura dia 19/09/2022, às 09:30 h. A Licitação será regida pela 
Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n,º 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei 
8.666/93 e suas alterações. 0 Edital poderá ser consultado gratuitamente pelo sitio da 
Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: https://www.saoroberto.ma.gov.br, 
ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou https://www.comprassaorobertoma.com.br. 

São Roberto/MA, 1º de setembro de 2.022. 
CAMILA HOLANDA CARNEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 050/2022 Da Tomada De Preço 005/2021. Partes: 
Prefeitura Municipal de Turilãndia-MA, CNPJ 01.612.533/0001.97, através da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e a empresa Alpha Ômega Serviços Elreli, CNPJ 
31.022.781/0001-49. Prazo Da Vigência: por mais 150 (cento e cinquenta) dias, até 
22/12/2022, ficando as demais clausulas inalteradas. Objeto: Prestação de Serviços de 
Pavimentação em 8loquetes no povoado São Domingos no Municipio de Turilãndia-MA. 
Base Legal: art. 57 da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 25/07/2022. Assinam: Alpha 
Ômega Serviços Eireli, representada por Pedro Alceu Martins de Araújo, CPF 041.530.953-
03 e Isanei Rodrigues Soares, CPF 778.819.403-44, Secretário Municipal de Infraestrutura 
de Turilãndia - MA. Turilãndia - MA, 08/08/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 

A Prefeitura Municipal de Viana/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna 
público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do 
tipo menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo por objeto Registro de 
preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças e 
baterias veiculares para suprir às necessidades do município de Viana/Ma A realização do 
certame está prevista para o dia 20 de Setembro de 2022 às 15h00min (quinze horas) -
horário local de Viana/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços 
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licltaviana.com.br. O edital 
completo está à disposição dos interessados no site: www.viana.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: vianacpl@gmail.com. 

Viana/ MA, 19 de setembro de 2022. 
KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2022 

PARTES: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA (Secretaria Municipal de Administração) e 
a empresa ARCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. OBJETO DO CONTRATO: 
Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de Recuperação de 
Estradas Vicinais no Municipio de Vitorino Freire MA, em conformidade com o Anexo 1 do 
Edital, decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2022-CPL. Data da Assinatura: 31 de agosto 
de 2022. Base Legal: Lei nº 10.520/2002. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Valor do Contrato: R$ 1.388.306,58 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e 
seis reais e cinquenta e oito centavos). Assinaturas: P/ Contratante: Josué Lima de Alencar, 
Secretário Municipal de Administração. P/ Contratada: Antonio Tito Salem Soares, 
Representante legal- Arco Construções e Incorporações Ltda, 31 agosto de 2022. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 

O Agente de Contratação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, pela legislação vigente, tendo em vista o decorrer de todos os 

prazos legais, resolve: ADJUDICAR a presente licitação nestes termos: Licitação 

Nº 070/2022, Modalidade Nº: 011/2.022., Classificação: Dispensa de licitação 

para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção, Data 

da Adjudicação: 09/06/202.2., Objeto da licitação: CONTRATAÇÃO DF.. EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DF.. PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

DE ACESSIBILIDADE PARA O TEATRO AGOSTINHO BIZINOTO, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, Fornecedores e Itens declarados Vencedores 

MBL COMERCIO, INSTALACAO E INDUSTRIA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS 

EIRELI, CNPJ: 25.259.030/0001-48, Total Fornecedor: 36.860,00 (trinta e seis 

mil, oitocentos e sessenta reais). Encaminho o referido processo para análise e. 

homologação. 

ALTA FLORESTA, 9 de Junho de 2022 

IDECAZIO ALVES DE ALMEIDA 
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ACRÉSCIMO ao valor do contrato, no percentual aproximado 
de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato firmado 
entre as partes, em 03/03/2022, nos termos previstos em sua 
Cláusula Sexta - DO VALOR: O valor do presente Aditivo é de 
R$ 6.781,00 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais), que 
corresponde aproximadamente à 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicialmente Contratado, passando este de R$ 
27.168,00 (vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais) para R$ 
33.949,00 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e nove 
reais) - DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: Permanece inalterada -
BASE LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização 
do Ordenador de Despesa, e encontra amparo legal no artigo 
65, alínea "b" do inciso I, combinada com o § 1 , da Lei n.º 
8.666/93 c/c a Cláusula Sexta do Contrato nº. 033.3/2022/PMG, 
firmado entre as partes e demais normas atinentes à espécie -. 
SIGNATÁRIOS: SÉRGIO AUGUSTO LIMA LIMEIRA -
Secretário Municipal de Assistência Social, pela 
CONTRATANTE e APARECIDA CIRQUEIRA CRISOSTOMO 
pela CONTRATADA. Grajaú (MA), 19 de agosto de 2022. 

~ 

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO 
NASCIMENTO 

Código identificador: cd44025f87e552888 7b967cff71 18f28 

L:X I RA IO I)ti TERMO AI)Il IV O AC) COti"I RA"IY) N° 
080.1/"2021 NII,SON DI. JI?SF.S SILVA \'IF 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º . 

080.1/2021 REF. : Processo nº 4249/2022 - PARTES: 
MUNICÍPIO DE GRAJAÜ (MA), através de sua SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa NILSON DE JESES 
SILVA ME - OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato n.º 080.1/2021, 
firmado entre as partes, em 14/06/2021 - PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência fica estendido pelo período de 
30 de junho de 2022 até a data de 30 de dezembro de 2022-
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0019.2017.0000 
3.3.90.30.00; 12.361.0008.2175.0000 3.3.90.30.00; 
12.361.0011.2346.0000 3.3.90.30.00 - BASE LEGAL: O presente 
termo aditivo decorre de autorização do Ordenador de Despesa 
e encontra amparo legal no do art. 57, inciso II da Lei n.º 
8.666/93. c/c o Contrato nº. 080.1/2021, firmado entre as partes 
e demais normas atinentes à espécie.. SIGNATÁRIOS: PEDRO 

CARROS LIMA - Secretário Municipal de Educação, pela 
ONTRATANTE e NILSON DE JESUS SILVA, pela 

CONTRATADA. Grajaú (MA), 29 de junho de 2022. 

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO 
NASCIMENTO 

Código identificador: c4a39bb4b30a04f4ac50f2ca5c027f99 

EXTRATO DE CONTRATO N`-' 125/2022 MESINH:AS 
DiGI'i'AL 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2022 REF.: Processo n2
5029/2022- ADESÃO A ATA SRP 013.1/2022 - PARTES: O 
MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA D 
EDUCAÇÃO E DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA; 
CNPJ nº 27.047.773/0001-80„ OBJETO: Contratação de 
empresa para o fornecimento de mesa interativa com tela 
sensível ao toque (touchscreen), digital, multidisciplinar, com 

ecossistema de atividades digitais, em conformidade com a base 

nacional comum curricular - bncc e as diretrizes municipais 
curriculares da, educação básica, visando a utilização como 

recurso didático pedagógico, para os estudantes da rede 

municipal de ensino, para atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação -. VALOR GLOBAL R$ 

649.920,00 (s i 
nr sfe quarenta ' f mil, nov: centos e 

vinte reí si, D • i+~, ►:~•. • M ►~}}~~~. i ÁRIA: 
12.361.0019. (~b~4! é• ~` '.._I RIOS E 
EQUIPAME OS 4.4.90.52.09 QUIPAME ATOS E 
MATERIAL IE •.0000 -
TECNOLOG DF ~ '  ï .M' . ' . ... 2.00 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - data da 
adesão 09.05.2022 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura do contrato - BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 
SIGNATÁRIOS:SIGNATÁRIOS: PEDRO BARROS LIMA, 
Secretario Municipal de Educação pela CONTRATANTE e 
DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA, pela 
CONTRATADA. Grajaú (MA), 12 de agosto de 2022. 

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO 
NASCIMENTO 

Código identificador: d8924d089551 e47f9f98db691939d8dd 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO 
MARAN Hão

DESP.ICH() I)I: RA'III It:AÇAO INE•;XIGII3II.IDADi: 
V°01(ì/2022- ('PI.. 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

Ref. : Proc. De Inexigibilidade n°016/2022- CPL 
Processo Administrativo 04.015/2022- Secretária de 
Administração 

Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado 
encontra-se regular e legalmente desenvolvido, e estando ainda 
presente o interesse público na contratação que deu ensejo à 
instauração do processo, ratifico a decisão exarada no Termo de 
Inexigibilidade constante do referido processo, de acordo com 
os seus próprios fundamentos, e em conformidade, ainda com o 
parecer da douta Assessoria Jurídica do Município. 

Portanto, efetive-se a contratação, com inexigibilidade de 
licitação, segundo o disposto acima. Sigam-se seus ulteriores 
termos. 

Itinga do Maranhão/MA, 16 de agosto de 2022. 

RENILSON ALVES MACHADO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA 
Código identificador: 45e80d73603a1965990be195349c0fa9 

AVISO DE LICITAÇÃO) - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 
043/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
043/2022. A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, 
através de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 
10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto nº 177, de 
30 de dezembro de 2021 - Regulamenta a modalidade de 

licitação pregão, para aquisição de bens e contratação serviços 

comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, no âmbito 

do Município de Itinga do Maranhão; e Decreto nº 176, de 29 

de dezembro de 2021 - Regulamenta o Sistema de Registro de 

Preços previsto nos artigos 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, artigos 11 e 12 da Lei Federal n° 

~ CERTIF=ChD0 DIGITALMENTE 
E CO►,t CARIMED DE TEMPD 
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10.520/02, e dá providências correlatas;, da Lei Complementar 
n 4 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para 
Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em 
Fornecimento de Sementes de Maracujá e Feijão para serem 
usados pela Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento. 
A sessão será realizada através do Portal LicitarDigital, pelo 
endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, sendo conduzida 
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela 
Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 16 de 
Setembro de 2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente 
de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da 
Transparência do Município pelo endereço 
www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal 
LicitarDigital, www.licitardigital.com.br. Itinga do Maranhão -
MA, 01 de Setembro de 2022. Francisco Leonardo Franco de 
Carvalho. Pregoeiro 

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA 
Código identificador: 16891324e40875340c4d2cba5fea983e 

1V1SO 1)F:: I.ICITAÇAO - PRE(à,1O ELETRÔNICO SRP ti" 
0401/2022 - RFPETICÀO 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
040/2022 - REPETIÇÃO. A Prefeitura Municipal de Itinga do 
Maranhão - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide 
da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto nº 177, 
de 30 de dezembro de 2021 - Regulamenta a modalidade de 
licitação pregão, para aquisição de bens e contratação serviços 
comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, no âmbito 
do Município de Itinga do Maranhão; e Decreto nº 176, de 29 
de dezembro de 2021 - Regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços previsto nos artigos 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, artigos 11 e 12 da Lei Federal n° 
10.520/02, e dá providências correlatas;, da Lei Complementar 
nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
Menor Preço Por Item, objetivando REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS RELACI 
INFRAESTRUTUR 
ITINGA DO MARAI 
do Portal Licit 

NóAB®A® 
~ r ►. . . . , .- --~i, 

E TRANSPORTE O MUNICÍPI 

OS 
~E 
DE 
vés 

áital. pe~d~r dere  o eletrô'  ico 
o cod www.licitardigital.com.br, send nuzi a pelo Pregoeiro 

desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com 
data de abertura agendada para 16 de Setembro de 2022 às 
14:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 
08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do 
Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo 
endereço Portal LicitarDigital, www.licitardigital.com.br. Itinga 
do Maranhão - MA, 01 de Setembro de 2022. Francisco 
Leonardo Franco de Carvalho. Pregoeiro 

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA 
Código identificador: 5c0c159f6bd5b004cf4e8fbfb1 a 7367

PREFEITURA MUNICIPAL DF., MATÕES 

.\`'ISO UE. I IC1T.\CÁO PREGÃO t°I.E:TRONI('O .v t'  2ril"202'2 

PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 25/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 210.660.038/2022. TIPO DE 
CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição 
de veículos para a Prefeitura Municipal de Matões e suas 
secretarias. DATA DE ABERTURA: 15/09/2022. HORÁRIO: 
08h:30min. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
www.portaldecompraspublicas.com.br AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
Poderá ser baixado gratuitamente na plataforma do compras 
públicas ou retirado no horário de 08h:00min. Às 12h:00min de 
Segunda a Sexta-feira pelo preço de R$60,00 (Sessenta reais), 
através de DAM, gerado pela Comissão de Licitação na Avenida 
Mundico Morais, 872, Centro, Matões ou pelo e-mail: 
cplmatoes2021@gmail.com. Matões- MA, 25 de agosto de 
2022. Publique-se Maria do Perpétuo Socorro da Silva Ribeiro. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Matões. 

Publicado por: PATRICIA DE OLIVEIRA MELO 
Código identificador: a44dc4815761d327987b4c714f644e0a 

PRI'.Ff?1"II;RA MUNICIPA:I, I)F MIRADOR 

IZFPO'BI If'.1.1)O POR Iti('ORRI:(AO. EXTRAIO 1)O CON iRAIO) N" 167/2022 - PA N`-' 03F1/2022- PEN" 022/2022. 

Republicado por incorreção. EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2022 - PA nº 038/2022- PE nº 022/2022. PARTE 

CONTRATANTE: Município de Mirador, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; e, CONTRATADA: 

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, com CNPJ n°: 23.212.691/0001-92, tendo por OBJETO: futura eventual aquisição de 

material de expediente, sob demanda. VALOR: R$ 22.924,40 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta 

centavos). DATA DA ASSINATURA: 22/08/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 02 PODER EXECUTIVO 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 020200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 

0203 APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 0203 2007 0000 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 3.3.90.30.00Material De Consumo 1.500.00 001.001 Recursos Próprios do Município. PRAZO: 31.12.2022. 

ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Josinete Rodrigues da Costa, Secretária Municipal de Administração e Finanças. 

p/CONTRATADO: Herberth Gilson Brito /Representante Legal. Mirador - MA, 22 de agosto de 2022. 

Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO 
Código identificador: 7d255314763540a6428bc9ada1967d5f 

RFPUBI,1CA1)O POR INCORREÇÃO. EXTRATO DO CONTRATO N" 16912022 - PA N" 0;38/2022- PE N" 022/2022. 
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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 10:00 horas do dia 16 de setembro de 2022. A sessão 
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https:// 
www.comprassaojoaºdospatosma.com.br no dia e horário marcados. 
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: ht-
tps:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal de Trans-
parência do Município no endereço: hups://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), 1 ° de setembro 
de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°043/2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad-
ministrativo n° 010801/2022. 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 gêneros alimentícios pere-
cíveis e não perecíveis para a composição de merenda escolar para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em 
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decretos Municipais, 
Leis complementares n° 123/2006, alterada pela Lei n° 147/14, De-
creto Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que cou-
ber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições 
do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 16 de setembro de 2022. 
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário 
marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço ele-
trônico: https:1/ www.comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal 
de Transparência do Município no endereço: https:/lsaojoaodospatos. 
ma.gov.britransparenciai 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: 9998421-9518. São João dos Patos (MA), 1° 
de setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N°044/2022 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admi-
nistrativo n° 010802/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos — MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conheci-
mento 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 umas funerárias adulto e infantil, 
coroa de flores artificiais e serviços de Translado 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 
n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decretos Municipais, 
Leis complementares n° 123/2006, alterada pela Lei n° 147/14, Decre-

to Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber 

as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições do 
Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de setembro de 2022. A 

sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário 

marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço ele-

trônico: https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal 

de Transparência do Município no endereço: hups://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..Esclare-
cimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 1° de setembro 
de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 015/2022. 
Processo Administrativo n° 220801/2022.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 regi-
me de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de roço manual em vegetação 
fina na laterais das estradas vicinais do Município, o qual será proces-
sado 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 setembro 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 dis-
tanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a ses-
são 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/trans-
parencia/ 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), 1° de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO 
DO DOCA BEZERRA - MA 

Aviso de licitação, PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021, proces-
so administrativo n° 160801 AS/2022, OBJETO: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de Kit Bebê, para atender gestantes 
de baixa renda deste Município, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência, o edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sítios https://comprasbr,com.br ou www. 
saoraimundododocabezerra.ma.gov.br e podendo, em caso de pro-
blemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, 
ou através do e-mail: cplsaordb@hotmail.com. durante os dias úteis, 
das 08:00 às 12:00 horas, Data da Abertura: 20/09/2022, às 09:00hs 
(nove) (horário de Brasília); Local: Site bttps://comprasbr.com,br
Informações pelo e-mail: cplsaordb@hotmail.com ou na — CPL, loca-
lizado na Rua Antônio Neto n° 249, centro, São Raimundo do Doca 
Bezerra — MA., 02 de Setembro de 2022. Ulda Melo Pereira — Secre-
tária de Assistência Social. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDIELA 
DO VALE - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 047/2022 O 
MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, atra-
vés da Secretaria Municipal de Educação torna público que fará licita-
ção na modalidade Pregão. BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002, Decre-
to n° 10.024/2019, Decreto Municipal n°. 24/2021, Decreto Municipal 

n° 15/2019 e pela Lei n°8.666/93 e alterações. OBJETO: REGISTRO 
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Saúde mental é abordada na 
abertura do Setembro Amarelo 
Dtias atividades marcaram a 

abertura do Setembro Amarelo 
(mobilizaçào nacional de 
prevenção ao suicídio), na 
manhã dessa quinta-feira 
(I"), na Procuradoria-Geral 
de Justiça. A primeira foi o 
treinamento "Da Pesquisa à 
Ação: construindo um plano de 
intervenção em saúde mental" 
direcionado a coordenadores 
dos setores do MPMA. Logo 
depois, foi apresentado no 
auditório da PGJ, o workshop 
em saúde mental e gestão 
"Vamos falar sobre saúde 
mental (nas organizações)?" 
para membros e servidores da 
instituição. 
Ambas as atividades, 
organizadas pela Seção 
de Saúde Funcional e pela 
Escola Superior do Ministério 
Público do Maranhão (ESMP), 
foram conduzidas pelo 
psicólogo e administrador 
Adriano de Lemos Alves 
Peixoto, coordenador de 
desenvolvimento institucional 
da Universidade Federal da 
Bahia (L•FBA). 
GESTORES 

A reuniào com os gestores foi 
aberta pelo subprocurador-
geral de justiça para Assuntos 
Juridicos, Danilo de Castro 
Ferreira, que representou o 
procurador-geral ele justiça, 
Eduardo Nicolau. "Hoje 
(ontem), ttós vamos tratar de um 
assunto que é de fundamental 
importância nos dias atuais, 
que é o suicídio, um reflexo 
da vida conturhada que o 
mundo enfrenta, com guerras, 
pandemia5 e oatras doenças. 

Evento sobre o Setembro Amarelo contou com palestra sobre saúde mental 

Esse ambiente terrível lá fora 
muitas vezes é maximizado aqui 
dentro do nosso trabalho, onde 
passamos boa parte de nossas 
vidas", refletiu. 
Na exposição aos 
coordenadores, o professor 
Adriano Peixoto apresentou 
diretrizes para a elaboraçào de 
um plano de atenção à saúde 
mental no âmbito interno 
do Ministério Público do 
Maranhào, com o mapeamento 
dos setores e o levantamento 
de propostas de práticas para 
melhoraras relações e o 
ambiente de trabalho. 
A proposta é baseada no projeto 
Bem Viver, do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público, cstjo relatório resulta 
de uma pesquisa feita com 
4 mil membros e servidores 
de todo o país, sendo 800 
pessoas da Região Nordeste. 
A ideia é construir uma 
politica de atenção à saúde 

REALIZE A TRANSFORMAÇÃO 
DE SEUS SONHOS NA 

IN STITUIFOES 
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mental destinada a membros 
e servidores do Ministério 
Público de todo o país. "Então, 
surgiu essa ideia de ajudar 
a elaboração de um plano 
para o Ministério Público do 
Maranhão. Para isso, é preciso 
conhecer os fatores específicos 
locais, da organização 
administrativa do trabalho, 
que agravam e protegem a 
saúde mental do trabalhador", 
afirmou. 
O psicólogo acrescemos 
que esses elementos são 
fundamentais para a construção 
de um ambiente de trabalho 
com práticas saudáveis, que 
protege a saúde do servidor. 
"A ideia de sensibilização dos 
gestores é um bom passo inicial 
para a construção do plano", 
ressaltou. 
Na reunião, foram apresentadas 
algumas situações ocorridas 
na instituição relativas ao tema 
e foram tiradas dúvidas dos 
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presentes. 
Também participaram da 
atividade os promotores de 
justiça Karla Adriana Farias 
Vieira (diretora da ESMP), 
Carlos Flenrique Rodrigues 
Vieira (diretor da Secretaria de 
Planejamento e Gestão - Seplag) 
e Alessandra Darub (chefe de 
gabinete da Corregedoria-Geral 
do MPMA), e o diretor-geral da 
Procuradoria-Geral de Justiça, 
Júlio César Guimaràes. 
WORKSHOP 

Com o tema "Vamos falar 
sobre saúde mental (nas 
organizações)?",o workshop 
em saúde mental e gestão 
foi apresentado por Adriano 
Peixoto, no auditório da PGJ, 
para membros e servidores da 
instituição. 
Representando o procurador-
geral de justiça, Eduardo 
Nicolau, a chefe de gabinete 
do PGJ, promotora dejusnça 
Thereza Maniz de La Iglesia. 
"Nós como seres humanos 
devemos preservar a vida e o 
ministério Público do Maranhão 
tem essa preocupação. Todos 
aqui estamos voltados para 
essa conscientizaçào", disse, 
destacando a importância da 
atividade. 
A diretora da ESMP, Karla 
Adriana Vieira, destacou 
que, como pane do Setembro 
Amarelo, a instituição dedicou 
um dia inteiro para refletir sobre 
o tema. "Nós temos que pensar 
sobre a nossa rotina, sobre o 
nosso dia a dia e nossa saúde, 
porque saúde não é somente 
não ter nenhuma doença, mas 
significa ser feliz. Portanto, 
estamos preocupados com nossa 
felicidade", disse. 
TRABALHO 

No início de sua exposição, 
Adriano Peixoto explicou que 
o tema da saúde mental ganhou 
muita atenção nos últimos anos 
em toda a sociedade. "É uma 
questão que está em todos os 
lugares, incluindo no ambiente 
do trabalho, onde pode haver 
exaustão emocional". 
O psicólogo afirmou que os 
problemas de saúde mental 
dificilmente têm uma única 
causa. "Há questões biológicas 
e genéticas, como o histórico 
familiar, além de fatores sociais 
e questões psicológicas", disse. 
E acrescentou que fatores 
sociais, políticos e 
comportamentais também 
agravam a saúde mental da 
população como padrões 
inalcançáveis de beleza, o 
cenário de guerra no mundo, as 
questões políticas no Brasil, as 
mudanças climáticas no mundo, 
a violência e o desemprego. 
"Qual o impacto da incerteza, 
do medo na vida cotidiana? 
Portanto, temos um quadro de 
uma sociedade adoecida". 
Para o acadêmico, esses 
fatores também influenciam as 
organizações. "O Ministério 
Público é parte desse cenário, 
não é uma ilha isolada da 
realidade". 
Em seguida, destacou que as 
organizações devem investir 
na qualidade de vida dos 
servidores. "As organizações 
cumprem um objetivo básico 
que é entregar algum tipo de 
serviço. Para isso, as pessoas 
devem ser bem treinadas, 
devem estar motivadas e devem 
colocar as suas habilidades em 
uso, porque um ambiente de 
trabalho ruim impacta na saúde 
mental, na qualidade de vida, 
gerando igualmente impactos 
negativos econômicos, sociais, 
individuais e organizacionais". 
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DE PREÇOS • SRP. Processo Administrativo tO 260701 t • r eitura Municipal de 
Mo 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, obienvando 
a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de medicamentos 
em geral, medicamentos para farmácia básica e psicotrópico, materiais hospitalares, 
laboratoriais e odontoldg,cos, injetaveis, materiais instrumentais e materiais e 
equipamentos para o 5AMu para atender as necess,dades da Secretaria Munrupal 
de Saude, em conformidade com o termo de Referencia disposto n0 Anexo I do 
edital, o qual será processado e lulgado eer conformidade com a lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Munic,pais, leis complementares nº 
173/2006, alterada pela lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n9 8.666/93 e suas alterações 
e as condições do Edital A rea5za'se ás 1000 horas do dia 16 de setembro de 
2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https:// www.cºmºfassaoioaodosoa1osma.com.bt no dia e horário marcados. 
0 Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrõnico: hnps://
çpmorassa» joaºdºsoatosma cºm.br no Portal de TransparénrJa do Muninipio no 
endereço: bltputtSaºtaaodº05atos.mu4V.brjxzanaoatgnçlal e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de L,cnação-CPI. localizada no 
Prédio da Prefeitura A Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP'. 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 7'a 6s, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsipmal gmaü.com..Esclareci,treeto adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e ainda pelo telefone. 99 98421 9518. São João dos Patos IMAI, 1º de 
setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS .SRP. Processo Administrativo nº 010801/2022. 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 Rem, para REGISTRO de PREÇOS, obienvando 
a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de géneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda escolar para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com 
o Termo de Referencia disposto no Anexo Ido edital, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a lei nº 10.520/02, secreto Federal nº 10.024/2019. Decretos 
Municipais. Les complementares nº 123/2006, alterada pela te' nº 147/14, Decreto 
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couberas disposições 
da Le, nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital A realizar-se as 14:00 
horas do dia 16 de setembro de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no cite hnps:// www,comorassaoi040dpsoatosma.combr no dia e 
horár,o marcados. O Editai está disponibilieado, na integra, no endereço eletrõmco 
hnps:// www.comºrassaºisaodosoatosma.com,bt no Portal de Transparência do 
Município no endereço: https://saoiºaodosoatos.ma,gpv.br/tran6arencia/ e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL. 
localizada no Prédio da Prefeitura A Av. Getúlio Vargas, 135, centro CEP 65.665-
000. São loto dos Patos/MA, de 20 a 6a, 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 1020 dos 
Patos IMA), 1º de setembro de 2012 Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO IOAO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS • SRP. Processo Administrativo nº 010802/2022. A Prefeitura Municipal 
de São ioã0 dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando Natação na modalidade Pregão. 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por hem, para REGISTRO de PREÇOS. 
obienvando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
umas funerárias adulto e rnfannl, coroa de flores artificiais e serviços de Translado 
e Tanatoprax,a para atender as necessidades da Secretaria Mun,cipal de Assistenc,a 
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 Mun,cipals. Leis complementares ne 
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 ne 8.666/93 e suas alterações 
nas condições do Edital A realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de setembro de 
2022. A sessão publica de Julgamento será realizada eletronicamente no site 
hnps:// yçww.comcfassaoiºaodºsoatosma.com.br no dia e horário marcados. 
O Edital está disponibilitado, na Integra, no endereço eletrbnico: https:// 167L1,L 
çomorassaºiºaodospatosma.çom.bc no Portal de Transparência do Munkiplo no 
endereço: httºs://saojoaodosºatºs,ma,gov.br/transoatgsçêL e também poderá ser 
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitaçáo•CPI, localizada no 
Prédio da Prefeitura A A. Getúlio Vargas, 135, Centro CEP: 65.665000, São loto dos 
Patos/MA, de 71 a 61. das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpma~gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
email citados e ainda pelo telefone: 9998421.9518 São lobo dos Patos (MAI. It de 
setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Na 015/2022. Processo Administn tivo 
e9 220g01/2022.A Prefeitura Municipal de São Joio dos Patos - MA, através de 
sua Comissão Permanente de Lactação - CPL toma público para conhecmento dos 
,nteressados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços. 
no meg,rrre de empreitada por Menor Preço Global, obienvando a Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de roço manual em vegetação fina na 
laterals das estradas vicinals do Municipio, o qual seta processado e julgado em 
conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 
nas condições do Edital A realizar-se As 1000 horas do dia 22 de setembro de 2022. A 
sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal 
de Administrativo, na sala da Comissão Permanente de Licitaçto - CPL, situada a Av. 
Getulio Vargas, 13S, Centro - CEP: 65.665-000, São loão dos Patos/MA, no dia, hora 
e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habllitaçã0 e proposta de 
preços. Em atendimento as recomendações do Mumciplo e da OMS ,nformamos que 
a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento 
minimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obelganlna 
a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
e itens de proteção necessário. 0 Edital está disponibilirado, na integra no Portal 
de transparência do Municipio no endereço: bXj11t;LLãàõiaaodosoatos.ma.e0v.br/ 
transºarencra/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura á ao. Getúlio Vargas, 
135, Centro . CEP: 65.665.000, Sto João dos Patos/MA, de 2s a 6t, das 08.00 ás 
13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma~gmail.com. 
Esclarecimento adiconal no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 
9998421-9518. São 1030 dos Patos (MAl, lede setembro de 2022. Francisco Eduardo 
da Verga Lopes -Presidente da CPL. 
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CONCORRENCIA PÚBLICA N' 10'2072 • CSUSEGOv -MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO M tãa3ºOI2027 

O PRESOENTE oA CSLfscooVMA toma pulsou  que neta mopiczoa As IS' lS'Ann 1,050 or de 5 do 
oAubmo Oe 2022 no eudeOno d0 F áám0 Joao Golden. Camp. Sao Luis - MA CEP 05065-555 rioracAc 
na modaklote CoNCORRENCIA eO, tprgmare do no MENOR eRECO, no repine tie EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO. para REGISTRO DE PREÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 
(SEGOVI PARA pREBTAçAO DE SERVIÇOS DE MAaaorENçAo PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
LOGRADOUROS E EDIEICAç0ES PÚBLICAS 00 ESTADO Do MARANHÃO • REGIONAL 
PMHEIRO, de acedo com as espeulracdes lanrooB Msenes no P,ol.to Rasoc e seus rosoecuwe 
arses. aponando a Le Federal n• 8.n8Ar993 e damps narmea peenrent.a a eaeann. 06066. anus 

ueesos.stao a dtepos,pao para ooe suaa noa dreº de espedeMe doa 9h 8511'.  de segunda a se+M-aeea. 
na Corras4o Salon': de Lr0t1ç40 de Semetena d. Estado Os Gosoe,p..et000l.ods no Ed+400 Je00 
Gaeet r" atoar. Cerro. Sao LAO - MA. CEP 45045-545. onde p004r0 ,w'01,,500 pnthwlsmerle 
atracas do apresentaçad 00 um pen ones ou znoAO ao sat rr tp 5-m c...epon.mo.pov.bm. 

Suo LWM.AA. 2 de tetanrbm de ?177 
Anaers.n Ar.uJo P.raipaO 

Pmaadee. err aserclryp as CSLJSEOOVMtA 




