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CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022 
Processo Administrativo n° 120906/2022 
TIPO: Prioridade para Seleção 
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HORÁRIO: 10:00 HORAS 
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A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da sua Comissão Permanente 
de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que está realizando Chamada 
Pública, com Prioridade para Seleção, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios diversos da 
Agricultura Familiar para a composição de merenda escolar, em conformidade com as resoluções 
CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o 
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 27 de outubro 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. 0 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 2a a 6~, 

das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: colsjpmaCa gmail.com. 

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518 

São João dos Patos - MA, 28 de setembro de 2022. 

J 
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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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
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CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que o Aviso de Licitação do Chamada Publica 

n° 002/2022, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios diversos da Agricultura Familiar para a 

composição de merenda escolar em conformidade com as resoluções CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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, 28 de setembro de 2022. 

'7 '
Gilvana Noleto Araújo Correa 

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OUNDA DO MARANHÃO 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

•~.•si'Sai'.i1ì~e.~.`.Z:.., . 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19.02/2022 
Ata de Registro de Preços nº 19.02/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 19/2022. Processo Administrativo n' 1905.01/2022, órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, inscrito 
no CNPJ sob o nº 06.080.098/0001-10. Vigência: 23/09/2022 a 23/09/2023. Objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de Transporte Escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Nova Olinda do Maranhão. Fornecedor registrado: Rlcm -Transporte & Locacoes Ltda, inscrita 
no CNPJ/MF sob o número 38.130.854/0001-65. Itens: 

ITEM 
 --.T.._...----------_ --.--- .._.,....-- -- -_i------- ----- ---T---~~------r-------- -   - 

TIPO DE VEICULO DESCRIÇÃO ROTA UND QTD KM ¡ QTD ROTAS QTD ! QTD (1TD KM TOTAL DE VALOR I VALOR VALOR TOTAL 
POR POR DIA I KM I DIAS MS MESES UNT/KM UNT/MES 

- L I 

ROTA DIA POR 

MES..-~ ------*-- 
2 Ônit 

VALOR TOTAL 

8,50 7.480,00 

----J,- 

 ------

i 

89.760,00 I 

89.760,00 

Legislação aplicável: Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 013/2017, do Decreto nº 3.555/00: aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as 
demais normas legais correlatas. Signatários: Maria Goreth da Silva Carvalho pela Secretaria Municipal de Educação e Raimundo Luis Carvalhal Miranda pela Rlcm -Transporte & Locacoes 
Lida. Nova Olinda do Maranhão (MAj, 23 de setembro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022 

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, através da Secretaria 
Municipal de Admnistraçãoo por força do Decreto 002/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de 
Preço sob o nº. 005/2022, regime de execução tipo menor preço global no dia 18/10/2022, 
às 09:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Avenida Constantino Georgians Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo 
por objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De 
Recuperação de Estradas Vicinais do Município de Presidente Juscelino/MA, Base Legal: 
8.666/93 e alterações. 0 edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e 
download gratuito no site: https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-
licitacao-local licitacao ou no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no 
horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, 
exclusivamente, através de documento de arrecadação municipal (DAMI. 

Presidente Juscelino/MA, 29 de setembro de 2022. 
DANIEL NINA NUNES 

Secretária Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÕES ELETRÔNICOS 

PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 045/2022 - SISTEMA DE REGISTRO OE PREÇOS - SRP. Processo 
Administrativo nº 120902/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, 
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está 
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos 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 10:00 horas 
do dia 14 de outubro 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 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. 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 046/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo 
Administrativo nº 120903/2022. 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, obletivando a Contratação de empresa 
especializada para interconexão do circuito de vídeo-monitoramento em vias públicas 
do municipio, contemplando a utilização de solução de transmissão de dados via 
intranet e tnternet Interligando e gerenciando pontos de câmeras através de uma rede 
de fibra óptica por meio de circuito fechado de CFTV, com operação ininterrupta para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade 
com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei nº 10.510/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-
se às 11:00 horas do dia 14 de outubro 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 saia da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 2a a 6a, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421.9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 047/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo 
Administrativo nº 120904/2022. 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 02 (dois) velculos automotivos, tipo ambulância, 
zero km, diesel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei 
nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-

se às 16:00 horas do dia 14 de outubro 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 

Ø Fitr documento node ser venfcado no endereçoNetrâe,00 
nttd.)/wrw.I I. jon b,h,fl.ntktdade moi, pelo código 05302022093000701 

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. 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 048/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo 
Administrativo nº 120905/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, 
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está 

realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de brinquedos e jogos educativos e pedagógicos para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com 
o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado 
em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos 

Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto 
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas 

do dia 17 de outubro de 2022. 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 
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 6a, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail: cplsjpmaLDgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421.9518. 

PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 049/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo 
Administrativo nº 120906/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, 
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está 

realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o 
futuro e eventual fornecimento de brinquedos e jogos educativos e pedagógicos para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em 
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 

10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei 
nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber 

as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-

se às 15:00 horas do dia 17 de outubro de 2022. 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 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 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, 28 de setembro de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022 

1 A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que está 
realizando Chamada Pública, com Prioridade para Seleção, objetivando a aquisição de 
géneros alimentícios diversos da Agricultura Familiar para a composição de merenda 
escolar, em conformidade com as resoluções CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do I 
Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 27 de outubro de 2022. A sessão pública de I 
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.. 0 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 I
obtidos na sala da Comissão Permanente de Licltação-CPL, localizada no Prédio da 1 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de ; 
2º a 63, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: I 
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 

~  

ainda pelo telefone: 99 98421.9518. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022 

Processo Administrativo nº 120901/2022. 
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 por LOTE, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de reforma de 02 duas Escolas Municipais: Unidade Escolar Gov. Newton Bello e 
Unidade Escolar Pe. Santiago Pietro no Município de São João dos PatosMA, o qual será 

Otxumeeto assinado disitalmente conforme trio ne 2.zoo-z de 2d/oa/2001. CP 
que ins0tui a infraeatrutura de Chaves Públkas grastlelre . tcp-Brasil 
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São João dos Patos/MA, de 2a a 6~, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 28 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 52d6bd12b596d812a02dd1608ed9d38c 

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. 
A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando Chamada 
Pública, com Prioridade para Seleção, objetivando a aquisição 
de gêneros alimentícios diversos da Agricultura Familiar para a 
composição de merenda escolar, em conformidade com as 
resoluções CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender as I 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à 
realizar-se às 10:00 horas do dia 27 de outubro 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.. O Edital está disponibilizado, 
na íntegra no Portal de Transparência do Município no 
endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e 
também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 2 a 6~, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 28 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

~ 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: c51d114ecfa214183e5d9f64e286a484 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. 
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2022 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

REFERENCIA: 
Processo Administrativo nº 290601/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DATA: 22/07/2022 
HORÁRIO: 11:00 HORAS 

CONVOCADA: 
DRRG NOLETO - REALIZA ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA 
LTDA - ME 
CNPJ NQ 41.768.172/0001-97 
Av. Presidente Medici, Nº 2511, Sala II, Centro 
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA- CEP: 65.665-000 
TEL: (99) 8416-5842 realizaengenharia_@hotmail.com 

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) 
responsável(veis), na qualidade de sócio/titular da empresa 

acima identificada, para assinar Contrato Administrativo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, 
consoante o processo acima identificado. 
Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, a Av. Getúlio Vargas, 
135, Centro - CEP: 65.665-000, nesta, para além de assinar o 
termo de contrato, também recolher sua via do contrato. 

Com o intuito de acelerar os tramites legais que regem a 
administração pública, a convocada, se desejar, poderá também 
proceder com assinatura digital no documento, devendo 
solicitar via e-mail o termo de contrato para fins de assinatura e 
devolução, o qual informamos que só será aceito assinaturas 
digitais, sendo vedado processo de escaneamento. 

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários 
que poderá ser feio através do E-mail: cplsjpma@gmail.com 

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as 
sanções previstas em lei. --~--~ " 

São João dos Patos - MA, 29 

Thuany Costa de Sá Gomes 
Secretária Municipal de AdminIs çrti .= t 

~.,...~s..,..~+--
..,~..... 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAV.LCANTE 
Código identificador: ab5d3e2beab95b6c30ad0cc43e804470 

DECISÃO DE RECURSO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
040-2022. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DECISÃO DE RECURSO 

A Secretária Municipal de Administração, a Senhora THUANY 
COSTA DE SÁ GOMES, no uso de suas atribuições legais, na 
qualidade de autoridade superior e com base no parecer 
jurídico emitido pela assessoria do município DECIDE nos autos 
do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 040/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, aberto através do Processo 
Administrativo nº 190708/2022, que objetiva a contratação 
de empresa para o eventual futuro e eventual fornecimento de 
materiais de informática diversos para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Administração, DECIDE: 

a) NEGAR provimento ao recurso da licitante: JOSE G F 
CUNHA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ sob o n.º 
07.199.275/0001-45 
b) MANTER habilitada a licitante: R. G. PONCION -
ME CNPJ: 19.675.781/0001-42 

PUBLIQUE-SE 

SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) em 28 de setembro de 2022 

THUANY COSTA DE SÁ GOMES 
Secretária Municipal de Administração 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 47bec6,5c501e82c5445ec0a2965541d 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS 
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Governo Central tem déficit primário 
de R$ 49,97 bilhões em agosto 
Acordo de Campo de Marte e precatórios contribuíram para resultado 
O pagamento de precatórios e um acordo 
fechado com a prefeitura de São Paulo 
fizeram as contas públicas registrarem, em 
agosto, o segundo maior déficit primário 
da série histórica. No mês passado, o 
Governo Central — Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central —
registrou déficit primário de R$ 49,972 
bilhões, divulgou nessa quinta-feira (29) o 
Tesouro Nacional. 
Esse é o segundo maior déficit para o 
mês desde o início da série histórica, só 
perdendo para agosto de 2020, no auge da 
pandemia de covid-19.0 resultado veio 
pior que o esperado pelas instituições 
financeiras. Segundo a pesquisa Prisma 
Fiscal, divulgada todos os meses pelo 
Ministério da Economia, os analistas de 
mercado esperavam resultado negativo de 
R$ 14,6 bilhões em agosto. 
Essa foi a primeira vez em que o Governo 
Central registrou déficit primário após 
resultados positivos em junho e julho. 

nm o resultado de agosto, o Governo 
entrai fechou os oito primeiros meses do 

ano com resultado positivo de R$ 22,151 
bilhões. Esse também é o melhor resultado 
para o período desde o início da série 
histórica. 
O resultado primário representa a 
diferença entre as receitas e os gastos, 
desconsiderando o pagamento dos juros da 
dívida pública. Apesar do déficit de agosto, 
a equipe econômica estima que o Governo 
Central fechará o ano com superávtt 
primário de R$ 13,548 bilhões, o primeiro 
resultado positivo anual desde 2013. 
A previsão de superávit ocorre mesmo 
com a emenda constitucional que 
aumentará gastos sociais em R$ 41,25 
bilhões no segundo semestre e com as 
desonerações de R$ 71,56 bilhões que 
entraram em vigor em 2022. A estimativa 
foi divulgada na semana passada, no 
Relatório Bimestral de Avaliação de 
Receitas e Despesas. 
GASTO RECORDE 
O déficit de agosto ocorreu porque 
as despesas foram pressionadas por 
dois fatores atípicos. O primeiro foi o 
pagamento de R$ 23,9 bilhões referentes 
ao acordo que extinguiu a dívida de cerca 
de R$ 24 bilhões da Prefeitura de São 
Paulo com a União em troca da extinção 
da ação judicial que questiona o controle 
do aeroporto de Campo de Marte, na 
capital paulista. 
Na semana passada, o Ministério da

conomia divulgou que o Governo Central 
fecharia o ano rom superávit primário 
de R$ 37,5 bilhões, não fosse o acordo de 
Campo de Marte. 
O segundo fator foi o pagamento 

Esta foz a primeira vez em que o Governo Central registrou déficit pri1111frto após resultados 
positivos em junho e julho 

de precatórios, dívidas do governo 
determinadas por sentença judicial 
definitiva. No mês passado, o governo 
pagou R$ 13,3 bilhões a mais na 
Previdência Social, R$ 6,1 bilhões a mais 
nas despesas com o funcionalismo e R$ 
6,2 bilhões a mais em sentenças judiciais e 
precatórios em geral. Isso ocorreu porque, 
por decisão do Conselho Nacional de 
Justiça, o pagamento de precatórios, que 
tradicionalmente ocorre em junho, neste 
ano foi adiado para agosto. 
RECEITAS 
Com esses pagamentos adicionais, as 
despesas cresceram mais que as receitas 
em agosto na com araçào com o mesmo 
mês do ano passado. No último mês, as 
receitas líquidas cresceram 17,5% em 
relação a agosto do ano passado em valores 
nominais. Descontada a inflação pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), o crescimento atingiu 8%. 
No mesmo período, as despesas totais 
subiram 48,3% em valores nominais e 
36,4% após descontar a inflação. 
Em relação ao pagamento de impostos, 
houve crescimento de RS 8 bilhões 
acima da inflação no imposto de Renda, 
motivado principalmente pelo aumento 
do lucro das empresas. Em grande pane, 
essa alta reflete o aumento do lucro das 
empresas de energia e de petróleo no 
inicio do ano, o que ajuda a compensar 
parcialmente as desonerações para a 
indústria e para os combustíveis. 
A alta do petróleo no mercado 
internacional fez as receitas com royalties 
crescerem R$ 1,729 bilhão (+30,5%) acima 

AGENCIA BRASIL 

da inflação no mês passado na comparação 
com agosto de 2021. Atualmente, a 
cotação do barril internacional está em 
torno de US$ 90 por causa da guerra entre 
Rússia e Ucrânia. 
DESPESAS 

Do lado das despesas, além dos fatores 
atípicos, aumentaram os gastos com 
programas sociais após a emenda 
constitucional que aumentou o valor 
do Auxílio Brasil e criou os Auxílios 
Taxista e Caminhoneiro. Apenas com o 
Auxílio Brasil, o impacto do reajuste do 
valor mínimo do benefício para R$ 600 
correspondeu a R$ 7,5 bilhões em agosto. 
No acumulado do ano, o aumento nas 
despesas discricionárias (não obrigatórias) 
com controle de fluxo chega a R$ 39,245 
bilhões (+58,1%) acima do IPCA. Essa 
categoria abrange os programas sociais, 
como o Auxílio Brasil. 
Em contrapartida, os gastos com o 
funcionalismo federal caíram 7,6% no 
acumulado do ano descontada a inflação. 
A queda reflete o congelamento de salários 
dos servidores públicos que vigorou entre 
julho de 2020 e dezembro de 2021 e a falta 
de reajustes em 2022, apesar de diversas 
categorias estarem em greve. O adiamento 
dos precatórios também contribuiu para a 
queda. 
Em relação aos investimentos (obras 
públicas e compra de equipamentos), o 
governo federal investiu R$ 26,7 bilhões 
nos oito primeiros meses do ano. O valor 
representa queda de 12,5% descontado o 
IPCA em relação ao mesmo período de 
2021. (Agência Braslq 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBUCA Ne 002/2022.6 Prefeitura Municipal 
de São João dos Patos MA, através da sua Comissão Permanente de licitação 

cPt torna público para conhecimento dos interessados que está realizando 
Chamada Pública, com Prioridade para Seleção, objetivando a aquisição de 
géneros alimenticios diversos da Agricultura Familiar para a composição de 
merenda escolar, em conformldade com as resoluções CD/FNDE 038/2009 e 
025/2012 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 
10:00 horas do dia I7 de outubro 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. 0e0ú110 
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.. O Edital está disponibiliaado, na integra no Portal de Transparência 
do Municlplo no endereço: https://saojoaodospatos.ma.eov.br/transparencla/ 

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's 68, das 08:00 ás 13:00 

horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpmaegmail.com.. 

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo 
telefone: 99 98421-9518. São leão dos Patos iMA), 28 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da cPL. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Na 049/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS' SRP. Processo Adminlstretivo M 120906/2022-A Prefeitura 
Municipal de São logo dos Patos- MA, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando Iicltação na modalidade Pregão, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por hem, para REGISTRO de PREÇOS, 
objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
brinquedos e jogos educativos e pedagógicos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistencia Social, em conformidade com o Termo de 
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado ele 
conformidade com a lei na 10.520/02, Decreto Federai na 10.024/2019, Decretos 
Municipais, leis complementares n9 123/2006, alterada pela Lei ne 147/14, 
Decreto Federal na 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei 00 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-
se às 15:00 hoots do dia 17 de outubro de 2022. A sessão publica de julgamento 
será realizada eletronicamente no site https:// www.comprassaeioaodospatosma. 
com.br no dia e horário marcados. O Edital está dlsponibilizado, na Integra, no 
endereço eletrônico: https:// www.comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal 

de Transparência do Municlplo no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/ 
transparencia/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comiss8o 
Permanente de Licltação-CPL focalizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2a a 6a, das 
08:00 ás 73:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do º-mall: cplslpma~ 
gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421.9518. São João dos Patos (MAI, 28 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Na 018/2022. Processo 
Administrativo et 120901/2022.A Prefeitura Municipal de Sio João dos Patos -
MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPI toma público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços, no regime de empreitada por Menor Preço Global por 
LOTE, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
reforma de 02 duas Escolas Municipais: Unidade Escolar Dos. Newton Bailo e 
Unidade Escolar Pe. Santiago Pietro no Municiplo de São João dos PatosMA, 
o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/930 alterações posteriores e as condições do Edital á reallear-
se às 10:00 horas do dia 19 de outubro 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 Jogo dos Patos/MA, no dia, hora e 
local citados, em que serio recebidos os envelopes de habilitação e proposta 
de preços. 0 Edital está disponibilizado, na integra no Portal de Transparência 
do Municiplo no endereço: https://saoioaodospatos.ma.gov.br/transparencla/ 
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 logo 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), 28 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE UUTAÇSO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2022 - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - SRP. Processo Adminlate.tfw na 120902/2022. A Prefeitura Municipal de 
São logo dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, toma público para conhecimento 
dos Interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma 
ELETRÔNICA, da tipo Menor Preço por item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando 
a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais 
permanentes diversos 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 conformldade mm a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal ne 10.024/2019, Decretos Munlclpals, Leis complementara na 
123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal ne 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da tel 00 0.666/93 e suas alterações 
e as condições de edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 14 de outubro de 
2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
https:// www.comprassaojoaadospatosma.corn.br no dia e horário marcados. 
0 Edital está disponlbllizado, na integra, no endereço eletrônico: https:// www. 
comprassaojoaodospatosma.com.br no Portal de Transparência do Municipio no 
endereço: https://saojoaodespates.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá ser 
consultado e obtldos na sala da Comissão Permanente de Lkltação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura i Av. Getúlio Vargas, 135, Centra- CEP: 65.665.000, Sio logo dos 
Patos/MA, de 2a a 6a, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpmapgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e ainda pelo telefone: 9998421-9518. São leão dos Patos iMAI, 28 de 
setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNIOPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE UOTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 046/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS- SRP Processo Adminlstee0vo na 120903/2022. A Prefeitura 
Municipal de São logo 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 nem. para REGISTRO de 
PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa especializada para Interconeo0o do 
circuito de video-monhoramento em elas públicas do mueicipie, contemplando a 
utilização de solução de transmissão de dados vis intraoet e internet interligando 
e gerenciando pontos de cámeras através de uma rede de Rbea 6pttca por meio de 
circuito fechado de CFTV, tem operação inintervupta para atenderas necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração, em conformidade como Termo de Referencia 
disposto no Anelo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
cem a lei na 10.520/02, Decreto Federal na 10.024/2019, Decretos Munlcipals, 
Leis complementares ne 123/2006, alterada pela Lei ne 147/14, Decreto Federal na 
8.538/15 e alterações e subsidlarlamente no que couber as disposições da Lei na 
8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 1100 horas de dia 
14 de outubro de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente 
noshe hnps://www.comprassaofoaodospatosma.com.br no dia e horário marcados. 
0 Edital está dispoMDllizado, na integra, no endereço eletrônico: https:// www. 
comprassaoioaodospatosma.com.br no Portai de Transparência do Municiplo no 
endereço: https://saojoaodespatos.ma.gen.br/transpsrenda/ e também poderá ser 
consultado e obtidos nasais da Comissão Permanente de Ucltaçlo-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 2a a 6a, das 08:00 és 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpmadigmall.cem..Esciareclmento adicional no mesmo endereço e 
e-mall citados e ainda paio telefone: 9998421-9518. São 1010 dos Patos IMA), 28 de 
setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Na 047/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administeatfne et 120904/2022. 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 ripo Menor Preço por item, para REGISTRO de PREÇOS, 
objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de 
07 idols) velculos automotivos, tipo ambullncla, zero Am, diesel, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo 
de Referencia disposto no Anexo ido edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei na 10.520/02, Decreto Federal na 10.074/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela lei na 147/14, 
Decreto Federal ne 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da lei ne 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-
se is 16:00 horas do dia te de outubro 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 dlsponlblllrado, na Integra, no 
endereço eletrônico: https:// www.compnssaoivaodospatosma.cem.br no Portal 
de Transparência do Municlplo no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/ 
transparencla/ e também poderá ser consultado e obtidos nasais da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av Getúlio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 6S.665000, São João dos Pstos/MA, de 2e a 6e, das 
0800 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpmadi 
gmail.com..Esclarecimente adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 9998421-9518. São logo dos Patos (MA), 28 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Na 048/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Adminlstrativo na 120905/2022. A Prefeitura 
Municipal de São logo dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, toma público 
para conhecimento dos interessados que está realizando Ilcsaçgo na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual 
fornecimento de brinquedos e jogos educativos e pedagógicos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com e Termo 
de Referencia disposto no Anºxo Ido edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei no 10.520/02, Decreto Federal na 10.024/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementarºs M 123/2006, alterada pala lei ne 147/14, 
Decreto Federal na 8.538/15 e aterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei na 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital i realizar-

se às 10:00 horas do dia 17 de outubro de 2022. A sessão publica de julgamento 
será realizada eletronicamente no site https:// www.comprassaojoaodospatosma. 
com.br no dia e horário marcados. 0 Edital está dlsponibilltado, na Integra, no 
endereço eletrônico: https:// www.cmprassaojoaodospatesma.com.br no Portal 

de Transparência do Municiplo no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gw.br/ 
transparencia/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão 
Permanente de Udbção-CPL localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2a a 61, das 
08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mall: cplsjpmaO 
gmall.com..Esclareclmente adicional no mesmo endereço e e-mall citados e ainda 
pelo telefone: 9998.421-9118. São João dos Patos (MA), I8 de setembro de 2022. 
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro. 
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