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Processo Administrativo nº 010802/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 044/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 19/09/2022 
ABERTURA: 10:00 HORAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, localizada a 
Av. Getúlio Vargas nº 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 urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais e 
serviços de Translado e Tanatopraxia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais e subsidiariamente à Lei Federal nº. 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e as condições do EDITAL à realizar-se às 
10:00 horas do dia 19 de setembro de 2022. 

A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https:// 
WWww.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 2a a 62, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplsijpma(Qgmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. 

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

Lero Riso a do alelos 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes 

Pregoeiro do Município 
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SÃO JOÃO ESTADO DO MARANHÃO 
DOS PATOS PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

  

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

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

Eletrônico nº 044/2022, 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 Assistência Social, foi afixado no mural de 

aviso da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, que está funcionando na Av. Getúlio 

Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no local de costume destinado à 

publicação dos atos municipais. 

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

   
s A 

Gilvana Noleto Araújo Correa 

Secretária da CPL 

  

Www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cpisjpmaQDgmail.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 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 | 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 8.656/93 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 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 2º a 62, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail; cplsipma(Pgmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

  

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 el 
Tanatopraxia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, 
em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo | 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 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 eletrônico: https:// 
www.comprassaojosodospatosma.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 6º, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsipmaGgmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 1º 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 à Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de roço manual em vegetação fina na laterais das estradas vicinais do Município, o qual 
será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 22 de 
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 atendimento as recomendações do Município 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 Integra 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 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail: cpisjpma gmail com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e- 
mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º de 
setembro de 2022. Francisco Eduardo da Velga Lopes -Presidente da CPL. 

  

São João dos Patos/MA, 1º 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 

CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 23.270.273/0001-51, OBJETO: Rescisão do contrato 

de prestação dos serviços de recuperação de estradas vicinais neste município 

Trecho |, ligando a MA,, ao Povoado três Rios, Treco Il, 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 

nº 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. 

  

   
   

   

  

  PREFEITURA MUÍ 
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2022 

O Município de São Roberto - MA, através de sua Presidente, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará a Dispensa Eletrônica nº, 01/2022, 
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 município 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 1º abril de 2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014. O Edital poderá ser consultado gratuitamente pelo sítio da 
Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: https://www.saoroberto.ma.gov.br, 
ou pelo Sine-Contrata/TCEMA ou https://www.comprassaorobertoma.com.br. Camila 
Holanda Carneiro - Presidente da CPL, 

    

São Roberto/MA, 31 de agosto de 2022. 
CAMILA 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 par 
ento dos inte que realizará L nan Pregão Eletrônico 

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 materials 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, à Lei 
8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado gratuitamente pelo sítio 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 2022, 
CAMILA HOLANDA CARNEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 050/2022 Da Tomada De Preço 005/2021. Partes: 
Prefeitura Municipal de Turilândia-MA, CNPJ 01.612.533/0001-97, através da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e a empresa Alpha Ômega Serviços Eireli, CNP) 
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 Bloquetes no povoado São Domingos no Município de Turilândia-MA. 
Base Legal: art. 57 da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 25/07/2022. Assinam: Alpha 
Ômega Serviços Ereli, representada por Pedro Alceu Martins de Araújo, CPF 041.530.953- 
03 e Isanel Rodrigues Soares, CPF 778.819.403-44, Secretário Municipal de Infraestrutura 
de Turllândia - MA. Turilândia - 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: wwwlicitaviana.com.br. O edital 
completo está 3 disposição dos Interessados no site: www.vianama gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail; vianacplO gmail.com. 

Viana/ MA, 1º de setembro de 2022. 
KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO 

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 Vicinals no Município de Vitorino Freire - MA, em conformidade com o Anexo | do 
Edital, decorrente do Pregão Eletrônico nº 28/2022-CPL. Data da Assinatur 
de 2022. Base Legal; Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alteraç 
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: 011/2022, Classificação: Dispensa de licitação 
para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção, Data 

da Adjudicação: 09/06/2022, Objeto da licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 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 

CN 
  

Este documento pode ser verificada no endereço eletrônico 
n. tm, pio código   

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2:200-2 de 24/08/2001, 
que intitula Infraestrutura da Chaves Públicas Brasteira - Brasil R 

t2 

2022 
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nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as dispo- 

sições da Lei nº 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: 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 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo 
ainda ser solicitado através do e-mail: cpisjpma()gmail.com..Escla- 

recimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º de setembro 

de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2022 
— SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Ad- 
ministrativo nº 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 1 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, De- 

creto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que cou- 
ber 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 íntegra, no endereço ele- 

trônico: 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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma(Dgmail. 

com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados 

e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º 

de setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 04412022 Y 
— SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Admi- 
nistrativo nº 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 

nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, 

Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decre- 

to 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 19 de setembro de 2022. A 

sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https:// r 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: 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 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo 
ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma(Dgmail.com..Esclare- 

cimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º de setembro /' 

de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes —Pregoeiro. / 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 015/2022. 
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 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.º 
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 integra no Portal de Transparência 
do Município no endereço: 

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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail: cpIsjprma(Ogmail.com..Esclarecimento 

adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 
99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º 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 Nº 027/2021, proces- 
so administrativo nº 160801A8/2022, 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(Qhotmail.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 https://comprasbr.com.br 
Informações pelo e-mail: cplsaordb(Qhotmail.com ou na — CPL, loca- 

lizado na Rua Antônio Neto nº 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 Nº. 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 nº 10.520/2002, Decre- 
to nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº. 24/2021, Decreto Municipal 

nº 15/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: REGISTRO 
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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 íntegra, no 

endereço eletrônico: https:// 
Wwww.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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cpisjpma(Qgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º de setembro de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: A 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: Nº ai! 

044/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 
044/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 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 nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no 

que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
[is 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:// 
WwWww,.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 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cpisjpma(gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º de setembro de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 

Código identificador: 5e786a607cla7a0f0052772ec63a20c5 
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na modalidade Tomada dk Preços, no  opatoido em; reitada or 

Menor Preço Global, o! ontratação de empresa 

para a prestação de serviços de roço manual em vegetação fina 

na laterais das estradas vicinais do Município, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da 

Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 

do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 22 de 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 

atendimento as recomendações do Município e da OMS 

informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, 

que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 

cada participante durante a sessão e que será obrigatória a 

utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu 

frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital está 

disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do 

Município no endereço: 

https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também 

poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 

Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 2º a 68, das 08:00 ás 13:00 horas, 

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cpisjpmaQgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 

98421-9518. São João dos Patos (MA), 1º de setembro de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 4f09b777dc43ec8717c347cc5d8b2a62 
  

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA 

DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

Considerando as informações, pareceres, documentos e 

despachos contidos no Processo Administrativo nº 

040819/2022, RATIFICO e HOMOLOGO a Dispensa de Licitação 

reconhecida pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de 

São João dos Patos - MA, para contratar com a empresa GM 

TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 

nº 15.464.263/0001-29, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, 

objetivando a contratação de empresa para a prestação dos 

serviços de licença (Cessão de uso) de Software (Portal de 

Compras) customizado, com implantação, treinamento e 

suporte técnico destinados à Administração Pública do 

Município de São João dos Patos/MA. Esse Termo se 
fundamenta no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. 

O valor total do contrato é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
que será pago com recursos. PODER: 02 PODER EXECUTIVO, 

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UNIDADE: 03 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.0003.2004.0000 - 
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO, 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, pertencente a Prefeitura de 

São João dos Patos/MA. Sendo assim, autorizo a realização da 

DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta 

oportunidade, determino a publicação deste ato. São João dos 

Patos/MA, 26 de agosto de 2022. Thuany Costa de Sá Gomes, 

Secretária Municipal de Administração. 

www.famem.org.br 119/146 
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Saúde mental é abordada na 
abertura do Setembro Amarelo 

    

    
  

  

Se et dos Pao MA ro de Prego plc pa cnbeeto 
que está Pregão, na forma 

RETRO o o ge PO DO GT a PR Sa 
à Contratação de empresa para o futura « eventual fornecimento de medicamentos 
e tr esicamentos para farmácia bc própio, matr hoptlares, 

Injetáveis, materiais 
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(5) esvtfaculdade 

O esvtfaculdade 

Mnimar     

Duas atividades marcaram a Po Anexo | do 
abertura do Setembro Amarelo Sarmbém participaram da É Dare Mic, Lo coreana vê 
Naa e atividade os promotores de Lsraçoes arado pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 « aherações e 
prevenção ao suicídio), na justiça Karla Adriana Farias que couber as. da Li nº 8.666/53 e suas 
manhã dessa quinta-feira Vieira (diretora da ESMP), ia A vendo dot de UE NO e ie Va 
(19), na Procuradoria-Geral Carlos Henrique Rodrigues | vreocomarassaoionodospatosma.combr no dia e horário marcados. 
de Justiça. A primeira foi o Vieira (diretor da Secretaria de lfdta ex cuponibitnd, na negra, no endereço irônico: ho oc 
treinamento “Da Pesquisa à Planejamento e Gestão - Seplag) poderá Ação: construindo um plano de e Alessandra Darub (chefe de cSnatdo bd ra a da Coto era GE arém o r 
intervenk em sai ment it 1 tura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Jokk 

direcionado à coordenadores MENA) mic cal | | nto e e E 865.000 São João dos 

dos setores do MPMA. Logo Procuradoria-Geral de Justiça, | | esnaictades ainda pel tolo: 9 8868518, São Jo dos pts (MA de 
depois, fai apresentado no Júlio César Guimarães. setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes Pregoeiro. 
auditório da PGJ, o workshop WORKSHOP T— 
em saúde mental e gestão 
“Var ú Com o tema “Vamos falar PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. 
il sobre saúde mental (nas ANnSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nt 043/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
para membros e servidores da Evento sobre o Seiembro Amárdo contou com palestra obre sue mental organizações)? O workshop AE O CORPS MA ME a Dt O pa ca 
institui mental e gestão dos está Vcttação fo 
Ambas as atividades, Esse ambiente temível láfora mental destinada amembros foi apresentado por Adriano EAETRÔNCA, d a Mano Prça por tam, aa REGISTRO e PEÇO eando 
organizadas pela Seção muitas vezes é maximizado aqui e servidores do Ministério Peixoto, no auditório da PGJ, à Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros 

de Saúde Puncoae pa der do nosso trabalho, code Público de todo o pas. “Ent, pn ereto da coça a isenta lerem 
Escola Superior do Ministério passamos parte de nossas surgiu essa ideia de ajudar ê Ma A 

Público do Maranhão (ESMP), vidas”, refletiu. a elaboração de um pe Representando o procurador- elonteridodo ti OR LION Ore del IG ORAPS, Eres 
ram conduzidas pelo Na exposição aos para o Ministério Público do geral de justiça, Eduardo Municipais, Leis complementares nf 123/2006, alterada pela Lei nf 147/14, Decreto 
icólogo e administrador coordenadores, o professor Maranhão. Para isso, é preciso Nicolau, a chefe de qe Federal 
driano de Lemos Alves Adriano Peixoto apresentou conhecer os fatores específicos do PGJ, promotora de justiça 

Peixoto, coordenador de diretrizes para a elaboração de locais, da organização Thereza Muniz de La Iglesia. 
desenvolvimento institucional um plano de atenção à saúde administrativa do trabalho, “Nós como seres humanos io marcados: O Edtal et ApOMMONISA na Itagra, nO endereço diria 
da Universidade Federal da mental no âmbito intemo que agravam e protegem a devemos preservar a vida e o boa: dr no Portal de 
Bahia (UFBA), do Ministério Público do saúde mental do trabalhador”, o Público do M amém 
GESTORES Maranhão, com o mapeamento afirmou. tem essa preocupação. Todos rá ver consultado à dos n sala Ga Comissão Permanent de Ulação-CPL, 

dos setores e o levantamento e acr aqui voltados para lofaiizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665- 
A reunião com os gestores foi de propostas de práticas para que esses elementos são essa conscientização”, disse, 000, São João dos Patos/MA, de 2º a 61, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo aínda aberta pelo Eubprocurador. propos pres oe ses eis amora do var solado aavês doem copa Ga com Ecrecmano adciona no 

a trução à mhstmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 98 98421-9518. São Jodo dos 
geral de justiça para Assuntos ambiente de trabalho. de um ambien de trabalho atividade. Pos (MA) 1º de setembro de 2022. Francisco Eduardo da Vela Lopes -Prugoio 
Jurídicos, Danilo de Castro A proposta é baseada no projeto com práticas saudáveis, A diretora da ESMP, Karla 
Ferreira que repeesenton O Bem Viver, do Conselho protege a saúde do servidor. Adriana Vieira, 
Procufador-gerl de justiça. Nacional do Ministério “A ideia de sensibilização dos. que, como parte do Setembro PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
Eduardo Nicolau. “Hoje Público, cujo relatório resulta gestores é um bom passo inicial Amarelo, a instituição dedicou ANISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2022 — SISTEMA DE REGISTRO 

(ontem), nós vamos matar de um... ce uma pesquisa feita com par a constução do pano”, umdia intro par efe bre | 0 o oi ts Ps MA, seno dese Pg, toma dc Ba assunto que é de fundamental 4 mil membros e servidores ressaltou, ' o tema, “Nós temos que pensar que está do fetáçã ra e 
timpordncia nos dias atiis, de todo o país, sendo 800 Na reunião, foram apresentadas sobre a nossa rotina, sobre o ra forma ELETRGNICA. “5 to Menor Preço Br em, pa REGSTO de E 

Je é o suicídio, um reflexo da Região Nord ai situações ocorridas: nosso dia a dia e nossa saúde, e de empresa para o futuro e eventual fornecimento 
vida conturbada que o pestoas ds Região Nordeste. gumas situaç E oa meias ado e Infe, core de fores arise sençs de Transado A ideia é construir uma na instituição relativas ao tema porque saúde não é “ para atender as da 

mundo enfrenta, com guerras, política de atenção à saúde e foram tiradas dúvidas dos não ter nenhuma doença, mas AO Te miga 0 Tordo lan opus no o 1 
pandemias e outras significa ser feliz. Portanto, edital, o qual será processado e “em conformidade com à Leí nº 10.520/02, 

pr dos com nosss Decreto Federal nº 10.024/2018, Decretos Municipais, 
felicidade”, disse. Ain alterada pela Lei iai si Pa 

pé lariamente no que couber as disposic ja Lei nº 
TRABALHO condições do Edita! à realizar-se às 10:00 horas 
No início de sua exposição, ei sessão Buba de luguneno será resta elevenicamene no ste xposição, anais om e reados. 
Adriano Peixoto explicou que Eta! está lsponiblisado, na Integra, no andereço is htps:// em, 
o tema da saúde mental ganhou dar no Portal de Tr 

' lt bém poderá 
eia alemão os Átomos poda e as Te o Goma Porrananie de E te ie 

Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65665-000, São João dos 
ave. quis em ei Presta, aa a Área jd 13:00 horas, podendo ainda ser dn ro 
lugares, Jo no ambient mall: (com. Esclarecimento adicional ma 
do trabalho, onde pode haver ea cado e inda plo telefone: 99 0421.9518. São Jo do Patos [MAL Tt de 
exaustão emocional”, setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

O psicólogo afirmou que os 
lemas de saúde mental MUNICIP patos -| 

ficilmente têm uma única Ao e LEAR POMADA De PRO do Ca ei rec A 
causa. “Há questões biológicas Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de 
e genéticas, como o histórico sus Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos 

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 
inalcançáveis de beleza, o 

   

  

  

  

    
  que estará Neitação na Tomada de Preços, 
no regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando 3 Contratação 

ções da Li Federal n.º 8.666/93 e alterações 
de con do Gt roncar be 10:00 hor do di 2 de setembro e 2022. A 
sessão pública de realizada 
ES haribaração: ne sl de Combesão Permanente de Usação = CPL, situada a Av. 
Gétlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no dia, hora 
local tados, fm ave seção recabidos os ervalones e habitação e proposto de 

e da OMS que 
estabelecido distanciamento 

mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória 
participante porte seu frasco de áicool 

fo proa reunir O Ei aa arandos or Pi 

  

  preços. Em 

  

Fatal, erra no mundo, as Pião cera em toca abro é dad, que er 
no Brasil, as a ten rec, à Infização de mascaras, luvas e que cada 

a violência e o 
“Qual o impacto da incerteza, 
do medo na vida cotidiana 

timaçiaçãa! à também poderá ser consultado e obtidos na saia da Comissão 
Permanente de Lictação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 
135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 24 a 64, das 08:00 és 
18500 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: coisjpma gmail.com... 

adicional no mesmo endereça e e-mail citados e ainda pelo telefone: 
  no mesmo 

98421-9518. $80 João dos Patos (MA), 1º de setembro de 2022. Francisco Eduardo 
Veiga Lopes Presidente da CPL 
  

fatores iam as 
“O Ministério I 

ico é parte desse cenário, ESTADO DO | 
não é uma ilha isolada da sacneraNa OR ASTAGO DE CEO 

rc qua co EEE 
! devem investir 

48% forte ct do di 5 od povos À | Eram cemrercorrteneocrm e erre 
k ra CONCORRÊNCIA em . ne Ennave és Choo DIES ft GOMA em ny o do MIOR PROG, or do A 

que é entregar algum tipo de (sEDOv PARA De DE e DE 
serviço. Para isso, as pessoas LOGRADOUROS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO - REGIONAL 
dever ser bem teinadas PIÓMEIRO, do acordo com ua empecfcações Morcms insana no Broto Básico + seua respecivos 

deverias meshiadise Devem: | | tes mona de RR dr Ps pe dq O 
colocar as suas habilidades em a ra No ça A o a ir id aa 

oder 1º ando, Corro, São Lula - MA. CEP: 88065645, onda Dodrá tar retrado qrtutament | 150, porqueumambientede |) Jinba Tre ce mo 
mental, na de vida, São LuáoMMA, 2 de setembro do 2022 

igualmente impactos Anderson Armujo Persição 
negativos econômicos, sociais, Presse om amei da CSUBEGOVIMA 

                 




