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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 

Processo Administrativo nº 00703202203 
CREDENCIAMENTO Nº 001/20202 
DATA: 12 de abril até o dia 29 de abril de 2022, das 08:00 às 13:00 horas 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando CHAMAMENTO 
PÚBLICO, em obediência aos princípios que regem a Administração Pública e demais disposições legais 
e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, para credenciamento de empresa na área da saúde, que 
tem por objeto Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos em geral 
(médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede Municipal de Saúde 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, estando aberto o prazo para credenciamento a partir do dia 12 até o dia 
29 de abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. O Edital 
está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também poderá ser consultado 
e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. 
Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João do Patos/MA, de 22 a 62, das 08:00 ás 13:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpmaGOgmail.com.. 

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

São João dos Patos - MA, 11 de abril de 2022. 

f 

TouZus Tuas de Nela 
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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ESTADO DO MARANHÃO Unicer) 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
  

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

Público nº 001/2022, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos em 

geral (médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede Municipal de 

Saúde, foi afixado no mural de aviso da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, que está 

funcionando na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, no local 

de costume destinado à publicação dos atos municipais. 

São João dos Patos - MA, 12 de abril de 2022. 

Color Molité desire Cores 
* * Gilvana Noleto Aráújo 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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FOLHA nº. SS 

ISSN 1677-7069 Nº 70, terça-tejçs, 32 de abril de 2422 
  

Manutenção de Ativ da LA 12.361.0006.2047- 
3.3.90.30 Material de consumo. VIGÊNCIA: atá 31/12/2022 O enstar da duto do intamhiro dt cnsireto, 

BASE LEGAL: Lei Federal Nº: 8666/1993 e suas alterações posteriores pertinentes aos 
preceitos do direito público. FORO: Comarca de Santa Rita, ASSINATURAS: AMAURY SILVA 
SANTOS ARAÚJO (contratante) ELENILSON DA SILVA LIMA (contratado). Santa Rita, 03 de 
se de 2022. AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO - Secretária Municipal de Administração 

e Finanças 

  

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022-CPL. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA, inscrita no CNPJ. sob o Nº: 

EN. ). Ni: 63441,836/0001-41, por meio do Secretário Municipal de Administração e 
uso de suas atr no inciso Vi, do art. 43, da Lei nº 

8.666/93 q Art. 6º do Decreto 10.024/2019, é CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida 
pela Senhora referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2022 - Pi 

    
  

  PatoeiMA, Gi 2a 68, das 09:00 45134 horas, podendofdinda ser. solicitado atri do 

bd e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. Ji 
w 

São João dos Patos/MA, 11 de abril de 2022. 
KAIRO COELHO DE SOUSA CORREA 

Secretário Municipal de Saúde 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da sua Comissão 
perpanénia do Li tação = CA borra público pera conheciman doa Intaratnados que bi 

Pública, com a de 
tlneros pearl diversos da Agricultura Familiar paro a composição de merenda 
tncolor, em conformidade com as resolções CO/FNDE 038/2009 « 055/2012 para atender 

O qual será pr e julgado em 

    

  

  

    

  
Pregoeira, 

Administrativo nº 07/2022-CPL; resolve: | - HOMOLOGAR Contratação de empresa 
especializada Epis ue de massa asfáltica e insumo betuminoso para conservação, 

de vias do Município de Santa Rita - MA, em 
favor da empresa: ITAQUI CoNcreTo E ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ 37.145.597/0001- 
7220, representante legal o Sr. Eder Buzo Alcine, ter ga al pai 
Vencedor do LOTE Il FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTI ICA (TIPO: RR 1C) E MASSA 
ASA MI, FAIXA:A), com o VALOR: R$ 1.210.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS 

  

Santa Rita, 7 de abril de 2022 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022-CPL. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA, Inscrita no CNPJ. sob o Nº: 

CNP. ). Nº; 63.441.836/0001-41, por Mie do Secretário Municipal de Administração e 
no uso de suas atr no inciso Vi, do art. 43, da Lei nº 

8.566/93 e Art. 6º do Decreto 10. 024/2019, e CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida 
pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2022 - Processo 
Administrativo nº 06/2022-CPL; resolve: | - HOMOLOGAR Contratação de Ent 
especializada para locação de licença de uso de software com sistemas Integrados de 
contabilidade pública; pu de dados e ar ; e Portal da 
Transparência; e capacitação de servidores para uso das ferramentas de interesse do 
município de Santa Rita MA, em favor da empresa: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, 
inscrita no CNPJ 17.422.433/0001-38, representante legal o Sr. Antonio de Assis Barroso, 
portador do CPF nº 182.670.503-10, com o Valor: R$ 26.510,00 (VINTE E SEIS MIL, 
QUINHENTOS E DEZ REAIS). 

  

  

Santa Rita, 5 de abril de 202 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022-CPL. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - 
MA, inscrita no CNPJ, sob o Nº; C.N.P. ). Nº; 63.441,836/0001-41, por rs meio do Secretário 
Municipal de Administração e Fi , No uso de suas atr nto no 
Inciso Vi, do art. 43, NÃO Cratera bala si 68 do Decreto. 10.024/2015, e 
CONSIDERANDO a ADJUDICAÇÃO proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 06/2022 - Processo Administrativo nº 07/2022-CPL; resolve; | - HOMOLOGAR 
Contratação de empresa especializada para aquisição de massa asfáltica e Insumo 
betuminoso para conservação, manutenção e ampliação da pavimentação de vias do 
Município de Santa Rita - MA, em favor da empresa: CONSTRUTORA FACMAR EIRELI, 
inscrita no CNPJ 28.738.624/0001-20, representante legal o Sr. Fablano Cesar Martins 
Braga Galvão, portador do CPF nº se 905.163-04, Vencedor do LOTE | FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RR Tr MASSA ASFÁLTICA (TIPO: CBUQ, FAIXA: A), com o 
VALOR: R$ 1.025.000,00 (UM Mil ), VINTE E CINCO MIL REAIS). 

Santa Rita, 5 de abril de 2022 
AMAURY SILVA SANTOS ARAÚJO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021-CPL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011-2021-CPL - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021-CPL - DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 66/2021. A pregoeira Oficial do Município de Santa Rita 
torna público que: CONSIDERANDO que a autoridade competente no bojo do pregão 
eletrônico determinou a Revogação do PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
66/2021, referente ao Pregão Eletrônico 020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011- 
2021, formalizada nos autos do Processo Administrativo Nº: 037/2021-CPL, cujo o objeto é 
a prorrogação do prazo de Vigência do Contrato Nº 66/2021, de contratação de empresa 
especializada no fornecimento de produtos de consumo humano para atender as 
necessidades da secretaria de educação, juventude, esporte, lazer, cultura e turismo do 

  

conformidade conia LO Fedora AE RAR e Gra en eo CN 
Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 06 de maio de 2022. A sessão pública de 
Julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na 

disponibilizado, na Íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: 
ms: ma. gov. + no  SACOP e poderá 

na sala da Per O-CPL, 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - Errar São João dos 
Patos/MA, de 2º a 64, das 08:00 és 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplsjp: no endereço e e-mail 
elados 6 ara pelo telelono 99 98421-9518. 

São João dos Patos/MA, 11 de abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de sua Edno 
Permanente de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos | 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de preços, do tipo Menor Preço Giobai, 

ndo à Coraretação. ce presa para a de serviços especializados 
pr de procedimentos licitatórios 

lima a CPL/pregoeiro/Equipe de Apoio até o envio so SACOP, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, o qual será processado e julgado 
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.656/93 e alterações posteriores 
e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 28 de abril 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, poa é e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de 

e da OMS que a sessão 
em local aberto é e arejado, que sm 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 es Município no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma, eoebniirenaparenci(., no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtidos na sala da C de L -CPL, no 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.555-000, São João dos 
Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado aa do 
e-mail: cplsjpmagmalL com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail 
citados e ainda pelo telefone; 99 98421-9518. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022. 

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, do tipo Menor Preço Global, 
objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de análises físico- 
químico e bacteriológico de água e controle de qualidade para atender as necessidades do 

com a: 

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  Município, o qual será pro é Julgado em 5 Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as leu aa do Edital à ari às 14:00 
horas do dia 28 de abril de 2022. A sessão pública de Julgamento será reali 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 do Munkipio e da 
oMs mos 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 
dino e fes de roeção necessário O Ea et dponilzado, na mega no Foral de 

  

  

  município de Santa Rita - MA. CHAMO O FEITO A ORDEM para prir a da 
Autoridade competente realizada em 08/04/2022 e REVOGO OS ATOS DO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº66/2021, do Pregão Eletrônico 020/2021-CPL, tendo em 
vista que a Administração Pública possul a faculdade de rever os seus atos, de forma a 
possibilitar a adequação destes à realidade fática em que atua, previsão do princípio da 
  

  

  

que poder a pública o poder de controlar os próprios 
atos, anulando-os ou fe à inopentinos: Quaisquer 
Informações ser obtidas junto e-mail; poderão a endereço 
licitacao.santaritaf gmail.com. Santa Rita - MA, 08 de é de e 202. KARINA BORGES 
CUTRIM - Pregoeira 

[a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS a 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022. 

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, irás da Sesnetara 
Municipal de Saúde, torna imliprd para 
CHAMAMENTO PÚlI Pública 
    

  

Trar veado endereço: 
hetps ma.gov. ncia/, no poderá 

na sala da G de L O-CPL, 
Prédio da Prefeitura à Av. Getdlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João 
Patos/MA, de 24 a 6%, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solkitado através 
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, 11 de abril de 2022. 
FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

AVISOS DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - CELICC/PMSIR. PROC. Nº 1295/2021/SEMUS 

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através do sua 

SACoP e 
  

sê
a 

  ar regem a 
e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, para 

da saúde, que tem por objeto Cr de 
torna público sos interessados que a Sessão que estava prevista para ser 

realizada às 10h00min Morário de Brasíta) do dia 20 de abr de 2022, cujo objeto é a 
  

    

  

  

  

  

em geral ent 
E gutron) para na Rede de Saúde conforme 

no Edital, para as 
Secretaria Municipal de Saúde, estando aberto o prazo O Ure iane mori e parte do di 
22 Té 0 dia 29 de abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada a Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA. O Edital está cisponbiltado, na Integra no Portal de 
Transparência do Município Ê endereço: 

SA e 

de ui in * monoflamento, para diagnóstico de hanseníase, 
de   

Município de São José de a ás adiada para o dia 28 de abril de 2022, às 10:00. 
A sessão pública pelo site: com.br. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos Interessados no endereço supra, de 24 a 61 feira, no 
horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site 
www. saojosederibamar.ma.gov.br, onde ser e 
O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaoJosederibamar.com.br. 
a modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, 5 4º da Lei 

  

  

    https:// qb) 
ser consultado e obtidos na sala da G o-CPL, 
Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - Ea 65.865-000/ São João dos 
  

asma e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de 
ser pr através do site:   

  

Esta documento poda ver vaiado no endereço altrônco 
tm, pelo código   

(ue) Documento assinado digtuimente conforme MP nt 2.200-2 de 24/08/2001. 
que Insttá 8 Infraestrutura de Chaves Públicas Brestleiro - K-grast.



  

   SÃO LUÍS - MARANHÃO |           

Em nível ciel, o renomado jomalista Reinaldo Azevedo 
bateu forte: senadores retiraram assinatura da CPI do 

TERÇA-FEIRA | 

  

  

Os benefícios do Auxílio 
Brasil referentes ao mês abril 
começam a ser pagos a partir 
da próxima quinta-feira (14). 
O pagamento de R$ 400 é 
feito de acordo com o final do 
Número de Inscrição Social 
(NIS), ou seja, quem tem NIS 
final 1, recebe 14 de abril; 
quem tem NIS final O recebe 
no dia 29, 
O programa é voltado 
para pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
socioeconômica, com renda 

Auxílio Brasil: bene 
começam a ser pagos quinta-feira 

  

  

              

  

familiar mensal per capita de 
até R$ 105, consideradas de 
extrema pobreza. Também 
podem receber o benefício, 
as famílias em situação de 
pobreza, com renda familiar 
mensal per capita entre R$ 
105,01 e R$ 200, desde que 
tenham, entre seus membros, 
gestantes ou pessoas com 
menos de 21 anos. 
De acordo com o economista 
César Bergo, o recurso 
é fundamental para as 
famílias de baixa renda e 

aumenta o consumo dessas 
famílias. “O Auxílio Brasil é 
fundamental em um país com 
essas desigualdades como 
o Brasil. Então, a economia 
é afetada positivamente 
por esses valores pagos, 
embora em valores pequenos, 
mas importantes para 
essas famílias e para a 
sobrevivência delas." 
Atualmente, pouco mais de 18 
milhões de famílias brasileiras 
são atendidas pelo programa. 
(COM INFORMAÇÕES DO 81 

  

CAE pode votar proposta que 
exige CPF para apostas em loterias 

pode evitar que as loterias 
sejam usadas como meio 

  

  

casos, tanto as identificações 
quanto a Justificação deverão 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  
    

    L PEQUENO   

Abraço do Dia 

O nosso abraço desta terça- 
feira vai para a historiadora 
e advogada, Raissa Rabelo 
Lindoso, que comemora mais 
uma primavera, e vai celebrar 
a data ao lado da família. À 
aniversariante, os votos de 
muito sucesso e felicidades. 
Parabéns! 

* Petróleo Março: $139,00. 
Petróleo hoje: $99,00. Dólar 
Março: $5.10. Dólar hoje: 
$4.69. Preço do combustível? 
O mesmo. (Brafaelbboa 

  

« Defesa compra viagra e 
remédio contra calvície e fica. 
tudo por isso mesmo, Que País 
anestesiado se tornou o Brasil. 
(OHugoAgogo 

* Não há vaso comunicante 
entre a realidade da Guerra 
da Ucrânia e a “análise” de 
uns mequetrefes brasileiros. 
Para esses mequetrefes, os 
Estados Unidos, o Reino 
Unido e a União Europeia 
apoiam ucranianos nazistas 
contra russos ameaçados pela 
Otan. Gente doente ou paga. O 
mariosabinof 

* Claro q a galera foice e 
martelo tá promovendo ataque 
em massa a quem divulga 
notícias sobre a Ucrânia que 
não mostrem a mãe Rússia 
como amorosa e a Ucrânia 

  

Azevedo, postou Rei o semeia de O Projeto de Lei 3.972/2019 para a lavagem de dinheiro. ser emitidas ao Consélho 
Carlos a Ricardo aq que exige a identificação do “Precisamos restringir essa de Controle de Atividades 
duramente: “ Lula” se assim. fame anã pese asse Rocha à Financeiras (Coaf). 

Aran dese explica sobre os escândalos no MEC. No seu Joterias da Caixa Econômica Pela proposta, à Identificação delêndias dera o E Federal, de autoria do senador do apostador passaria a ser ea pe tado, afirma que é Lula. E acha que engana todo mundo”, matéria, senador Rogério 
E uitou após vir à tona a de que o senador Roberto Rocha (PTB-MA), obrigatória, assim como a de Carvalho (PT-SE). Mas ele 

retirou sua assinatura da CPI numa articulada pelo é um dos seis itens da pauta quem for receber o prêmio. ã 
senador Randolfe Rodrigues. da reunião da Comissão de Caso os CPFs sejam diferentes, pretende apresentar algumas 
Para evitar a CPI, que podera revelar tráfego de influência e Assuntos Econômicos (CAE) o texto prevê que ambos modificações. Se for aprovado 
corrupção no ministério da Educação, Bolsonaro teria escalado do Senado desta terça-feira deverão ser identificados e o na CAE e não houver recurso 
o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, com o (12). sacador precisará apresentar para votação o Plenário do. 
presidente da Arthur Lira, comandaria 0 o chamado De acordo com o d uma va para Senado, o texto segue direto 

secreto. Lira no Maranhão, em março, e defendeu a maranhense, a medida o apostador original — nesses para a Câmara dos Deputados. 

Ro 
INFORMANTE (Grupo JP), nessa TEC SAUDE MENTAL Anderson Martins 
paes SUS realizou quase 60 toma posse como 

assinar”, percebeu caminharia numa versador na linha tênue: à astitaro da CPI, mas milhões de atendimentos Clara do São Lu 
sia, 8 examinar melo à duesão, is nos CAPS de entendi que a CPI caminharia numa linha tênue entre a O suplente de 

ee o pa emo todo o Brasil entre 2019 e 2021 | fnieson Marins (Avant) 
seus Então comuniquei ao senador Randolfe que não Eni ú na Câmara À de O Sistema Único de Saúde A capacitação será realizada São 
pç ereta ia (SUS) realizou, entre 2019 em parceria com o Hospital a coma 
subir no sistema”, explicou. e 2021, quase 60 milhões Albert Einstein, por meio no lugar Castro, 

de atendimentos em saúde do Instrumento chamado rea aa pena Hon 
mental nos Centros de Atenção “Mental Health Gap Action pus 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA Psicossocial (CAPS) no Brasil. Programme (mhGAP)" criado desirtdo) raia Dara o 
AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Wº Optr2o22 A Pretta Muncpai oe São | | E para ampliar o suporte dado pela Organização Mundial E iede SS 
“João dos Patos - MA, através da sua Comissão Permannte de Licitação» CPL tona público à população, o Ministério da da Saúde (OMS). Trata-se de pá 
para conhecimento dos interessados que está realizando Chamada Pública, com Prioridade Saúde e o Hospital Albert um protocolo que aborda o 

oba toma doe bri Einstein vão capacitar os manejo integrado de condições 
COFNDE 038/2004 e 025/2012 para atender as necessidades da Secretaria. profissionais da Alanção prioritárias e mais comuns em 
“de Educação, o qual será processado « julgado em conkormidade com a Lei Federal nº imária, porta de entrada do saúde mental, com protocolos. 
spp leraioarLpgscor pd dia reliadoo lr esclareça cidadão ao SUS. é aixilam às qui! de 

om id hide nas decisões líicas 
Identificação precoce dos Anualmente, o Brasil conta 
transtornos mentais e sintomas com 2.795 Centros de Atenção 

a pets "o Psi al (Caps) em todos 
ideação suicida, crises de qu estados e o Distiho Federal. serão encami ao 

agitação é agressividade. Sáioe oesrémo Da pa 
com o Governo do 

CEA lcd no rio d Prluura A Gto Vorgas, 185, Geno GEP 688600, PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA Apsaedeio 
São Jogo dos PatosMA, de 2º a 8º, das 08:00 bs 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado AVISO DE LICITAÇÃO 
arara do e-mai colspmaggmalcom. asicional no mesmo esenço é pera 

SD. Praca da Vga Lap Pa GO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. OBJETO: Contratação de câmara para continuar 
de engenharia para construção de galerias tubulares aquele projeto que 

(microdrenagem) nas vias públicas do município de Timon começamos em 2015, da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA — MA, em especial na região do Parque Piaul - ||, conforme e E 

HÁMAME Pei especificação e detalhamento no edital e anexos. TIPO: Menor jo e 
predição Patos- btt asia pra preço. DATA DA SESSÃO: 27/04/2022 às 09h00min. LOCAL: ao adolescente. 

conhecimento dos interessados que está realizando CHA- Sala de reunião da Coordenação Geral de Controle das Licitações pio ar propostas, 
Púbdca q demais deposto legais é count a El Fedora 800805. | | | de TimoniMA, situada na Praça São José, S/N, Centro, Timon! | | aos PE ind 
pera “empresa na área da saúde, que tem por objeto Cre- MA. INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle das social, as 
Senciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços em geral no prédio da de Timon, creches, de 

dentista é outros) para atuação na Rede 
Saúde e estabelo- psd na Praça São José, s/n, Centro, Timon/MA. E-mail acolhimento, para que elas 

cídes no Edital, para alender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para informações e solicitação de edital licitacaoQDtimon.ma.gov. tenham técnica 
onda sa iate O TI O da COR br. Presidente da CPL: Liliane de França Lima. e uma estrutura capaz de 
e La UPA oia NA VS 1 CO CE Timon, Maranhão 11/04/2022. captar recursos para que 
ESSAS, São Jo dos PalbaMA O Elia eu dsponlizado, na Semiramis Antão de Alencar andar de forma 

do [e Geral de L do de Tim , 
  

  
  

O professor perguntou para a 
aluna: 
— Rosana, me di , qual é 
o elemento tem a fórmula 
quimica H2504? 

rota colocou um dedinho 
a, pensou, pensou e 

ca professor... tá na ponta 
da língua! 
E o professor impaciente falou: 
— Então cospe logo, porque é 
ácido sulfúrico! 

Sobe/Desce 

Sobe 
Oito habitações de interesse 
social, localizadas no casarão 
nº 445, na Rua do Giz, no 
Centro Histórico, foram 
entregues pela Prefeitura de 
São Luís, em solenidade na 
manhã desta sexta-feira, 8. 

Desce 
Um bebê de oito meses morreu 

  

de São Luís. A vítima sofreu 
uma lesão na coluna cervical 
e não resistiu à gravidade do 
ferimento,
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AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 
002/2022. 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, do tipo 

Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa 

para a prestação de serviços de análises físico-químico e 

bacteriológico de água e controle de qualidade para atender as 

necessidades 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 14:00 horas do dia 28 de abril 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, 

ora 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/ , no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da 

Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 
São João dos Patos/MA, de 2º a 6º, das 08:00 ás 13:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplsjpmaGgmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 
98421-9518. São João dos Patos (MA), 11 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 910f6e54c7c87c4e4f165c63cib51be0 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. 
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 

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 06 de maio 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 

FFOLHA nº 
participante durante a sessão Pp que será obrigatória: 

utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte se! 

   

   

frasco de álcool e itens de proteção necessáriog./) Edital es: 

disponibilizado, na íntegra no Rortal de” A 
Município no endereço: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema 

SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da 

Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 

Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 

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

podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 

cplsjpma(Ggmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo 

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

98421-9518. São João dos Patos (MA), 11 de abril de 2022. 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Presidente da CPL. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para 

conhecimento dos interessados que está realizando 

CHAMAMENTO PÚBLICO, em obediência aos princípios que 

regem a Administração Pública e demais disposições legais e, 

subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, para credenciamento 

de empresa na área da saúde, que tem por objeto 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de 

serviços médicos em geral (médicos, enfermeiros, 

fisioterapeuta, dentista e outros) para atuação na Rede 

Municipal de Saúde conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital, para atender as demandas 

da Secretaria Municipal de Saúde, estando aberto aberto o 

prazo para credenciamento a partir do dia 12 até o dia 29 de 
abril de 2022, no horário das 08:00 as 13:00 horas, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av. Getúlio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de 
Transparência do Município no endereço: 

https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema 

SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, 

São João dos Patos/MA, de 2º a 6º, 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), 11 de abril de 2022. 

Kairo Coelho de Sousa Correa -Secretário Municipal de Saúde 
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AVISO DE ERRATA 

Errata do Contrato nº 110107/2021, publicado no Diário 

Oficial dos Municípios no dia 08 de abril de 2022, pág. 59. Pelo 

presente instrumento, o município de São João Patos/MA, 

através da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ 

no nº 31.342.177/0001-08, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representada pela Sra. Marianna 

Lyra da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de 

Educação, celebra-se o presente instrumento para que se faça 

constar: 

Onde se lê: 

famem.org.br    




