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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. 
de Saúde torna público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
031/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de equipamen-
tos para estruturação e adequação dos ambientes de assistência 
odontológica na atenção primária à saúde e na atenção espe-
cializada, no enfrentamento à emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente da pandemia do coronavírus 
(covid19) para atender as necessidades da Sec. M. de saúde do 
município, por meio de registro de preços, no dia 24/08/2022 às 
08:00 horas, através site https://www.portalde compraspublicas.
com.br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br no https://licitacoes 
.coelho neto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina web 
do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. 
Josely Maria Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.

O MUNICÍPIO DE VIANA/ MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
situada na Praça Ozimo de Carvalho, n° 141, Centro, Viana/MA, CEP: 65.215-000, 
neste ato representado pelo, Sr. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES, Secretário 
Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais e 
com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico  Nº 018/2022 objetivando a Registro de preços para futura 
e eventual contratação de pessoa Jurídica para aquisição de pneus, câmaras e 
protetores para veículos e máquinas para atender as necessidades das Secretar-
ias Municipais de Viana/MA, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado 
aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei 
Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto 
acima identificado à empresa: 1- J. REINALDO M. OLIVEIRA, inscrita no CNPJ 
Nº 05.232.881/0001-90, no valor global de R$ 720.008,20 (Setecentos e vinte mil, 
oito reais e vinte centavos), conforme descrição abaixo: Item 1 R$ 880,00, Item 
2 R$ 519,00, Item 3 R$ 1.823,20, Item 4 R$ 9.501,60, Item 5 R$ 5.566,40, Item 
6 R$ 6.876,00, Item 7 R$ 2.247,20, Item 8 R$ 4.127,20, Item  9 R$ 15.532,20, 
Item 10 R$ 23.354,60, Item 11 R$ 9.188,00, Item 12 R$ 4.479,00, Item 13 R$ 
8.369,00, Item 14 R$ 4.575,20, Item 15 R$ 6.767,20, Item 16 R$ 8.422,80, Item 17 
R$ 2.949,00, Item 18 R$ 3.919,00, Item 19 R$ 115.375,50, Item 20 R$ 32.218,50, 
Item 21 R$ 57.449,70, Item 22 R$ 19.149,90, Item 23 R$ 16.642,40, Item 24 R$ 
91.582,20, Item 25 R$ 30.527,40, Item 26 R$ 63.198,40, Item 27 R$ 62.997,00, 
Item 28 R$ 20.999,00, Item 29 R$ 10.942,80, Item 30 R$ 17.719,20, Item 31 R$ 
39.999,20, Item 32 R$ 2.855,60, Item 33 R$ 1.010,40, Item 34 R$ 5.096,40, Item 
35 R$ 3.198,40, Item 36 R$ 4.396,00, Item 37 R$ 1.599,20, Item 38 R$ 3.954,40, 
Total Global R$ 720.008,20. Dê- se ciência e publique- se no Diário oficial e no 
sítio eletrônico deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos. 
Viana/ MA, 26 de julho de 2022. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES. Secre-
taria Municipal de Administração e Planejamento. Portaria N° 003/2021. CLEICY 
MACHADO NUNES Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 
Portaria N° 004/2021. JANAIRA SILVA SÁ. Secretaria Municipal de Saúde. Portaria 
N° 007/2021. FRANCINALVA DE FATIMA SERRA DOS SANTOS. Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Social. Portaria Nº 217/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 033/2022 – SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo  Administrativo nº 190701/2022. A Prefeitu-
ra Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público 
para  conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por  Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual futuro 
e eventual fornecimento de  materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as necessidades da Secre-
taria  Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referencia 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e  julgado em conformida-
de com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, 
Leis complementares nº  123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº  
8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do 
dia 18 de agosto de 2022. A sessão publica de  julgamento será realizada eletroni-
camente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O 
Edital está  disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmne-
tlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no  endereço: https://
saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá ser consultado e ob-
tidos 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 Pa-
tos/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), 03 
de agosto de 2022. Francisco Eduardo da  Veiga Lopes –Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 034/2022 – SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo  Administrativo nº 190702/2022. A Prefeitu-
ra Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público 
para  conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por  Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual futuro 
e eventual fornecimento de  materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as necessidades da Secre-
taria  Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referencia dis-
posto 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 com-
plementares nº  123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 
e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº  8.666/93 e 
suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 18 de 
agosto de 2022. A sessão publica de  julgamento será realizada eletronicamente no 
site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está  
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br, no Portal de Transparência do Município no  endereço: https://saojoaodos-
patos.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: cpl-
sjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo  endereço e e-mail citados 
e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 
2022. Francisco Eduardo da  Veiga Lopes –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 030/2022. do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para 
atender as necessidades das diversas secretaria do município, 
por meio de registro de preços, no dia 23/08/2022 às 08:00 ho-
ras, através do  site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital : ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da Trans-
parência no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/ . 
Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Coelho Neto 
- MA, 02 de Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Se-
cretário M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Pla-
nejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos in-
teressados que fará realizar,  licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 029/2022., do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa especializada para implantação de sistema integrado 
de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as 
necessidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão do Municí-
pio,  no dia 22/08/2022 às 08:00 horas , através do site https://
www.portalde compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura . Edital : endereço https://www.portal-
decompraspublicas.com.br no Portal da Transparência no ende-
reço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos 
adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do e-
-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 02 de 
Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. de 
Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. PREGÃO ELETRÔ-
NICO: Nº 030/2022 – SISTEMA  DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrati-
vo nº 300601/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA,  através de seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO do PRAZO 
de ABERTURA, da licitação  na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando o futuro e  eventual fornecimento 
de 02 (dois) veículos automotivos, tipo ambulância, zero km, diesel, para atender as neces-
sidades da Secretaria  Municipal de Saúde, marcada para realizar-se às 15:00 horas do dia 
03 de agosto de 2022, ficando a nova data de aberturar para o dia 18 de agosto de 2022, 
as 15:00 horas, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº  10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, 
alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações  e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital. 
A sessão publica de  julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbm-
netlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está  disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do 
Município no  endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá 
ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de  Licitação-CPL, localizada 
no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 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), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da  Veiga Lopes –Pregoeiro. 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP torna público que realizará a 
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 - EMAP, pelo critério de julgamento menor preço (lote 
único), no Regime de Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa Fechado, com 
orçamento sigiloso, no dia 25/08/2022, às 9h30, Horário de Brasília, por meio do uso de recursos de 
tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de empresa 
especializada para Execução dos serviços de gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras 
de recuperação do talude 08 do Porto do Itaqui, em São Luís – MA, de acordo com o constante no 
Processo Administrativo nº 1440/2022 – EMAP, de 03/06/2022 e especificações do Edital e seus Anexos, 
e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 
Maranhense de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, 
no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, mediante 
solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Fones: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais 
serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/licitações, e 
ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 
3216-6533.

São Luís – MA, 1 de agosto de 2022
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 - EMAP

Promotoria da Saúde coordena reunião para 
discutir funcionamento do Hospital da Ilha
Em reunião realizada nessa 
quinta-feira (4), na sede das 
Promotorias de Justiça da 
Capital, foram discutidos 
diversos aspectos relativos ao 
funcionamento do Hospital da 
Ilha, situado no bairro do Turu 
e vinculado à rede pública 
estadual de saúde. A unidade 
de saúde teve sua primeira 
etapa inaugurada em abril 
deste ano.
Coordenada pela promotora 
de justiça Glória Mafra, titular 
da 2ª Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa da 
Saúde de São Luís, a reunião 
contou com as participações 
de gestores da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
e da Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares 
(Emserh).
A promotora de justiça, ao 
abrir o encontro, esclareceu 
que, no dia 8 de julho, fez uma 
vistoria no estabelecimento 
de saúde e verificou algumas 
situações que devem ser 
resolvidas para garantir a 
segurança clínica assistencial e 
a segurança predial.
Em resposta ao 
questionamento da 
representante ministerial 
sobre a perspectiva de 
funcionamento do serviço 
de urgência e emergência do 
Hospital da Ilha, o secretário-
adjunto de Assistência 
à Saúde da SES, Carlos 

Vinícius Ribeiro, informou 
que ainda não há funcionários 
contratados para atuar na 
execução do serviço, embora já 
tenha sido realizado processo 
seletivo geral para provimento 
de vagas. 
O secretário-adjunto 
acrescentou que a SES ainda 
não tinha conseguido fechar 
a escala médica da UTI 
pediátrica, mas que o problema 
já foi devidamente saneado, 
razão pela qual já entrou em 
funcionamento na data de hoje.
Ao final da reunião, a 
promotora de justiça afirmou 
que irá expedir ofícios para 
as Vigilâncias Sanitárias 
Estadual e Municipal, além 

do Corpo de Bombeiros, 
com questionamentos sobre 
segurança clínica assistencial 
do Hospital da Ilha, bem como 
acerca da segurança predial da 
referida unidade.
Também serão oficiadas a 
SES e a Emserh para que 
esclareçam se os sistemas 
utilizados para registro de 
prontuário médico no Hospital 
da Ilha têm dupla chave, o 
que é imprescindível para 
que tenha validade jurídica, 
segundo manifestação oficial 
do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 
Serão requisitados, ainda, aos 
órgãos de saúde estaduais os 
Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) da unidade, com 
comprovação de validação 
no referido estabelecimento, 
assim como o respectivo fluxo 
assistencial e a comprovação 
de que as comissões 
hospitalares do hospital 
estão instituídas formal e 
materialmente.
PROBLEMAS TÉCNICOS
A Promotoria de Saúde 
também vai enviar ofício 
à Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Sinfra), 
para que encaminhe 
documentação, relatando 
os problemas técnicos (de 
engenharia), que estão em 
processo de saneamento no 
Hospital da Ilha, e que estão 
impedindo, temporariamente, 
o funcionamento de áreas e a 
ativação de serviços.
Outro ofício específico será 
encaminhado à SES, para que 
sejam informados os tipos 
de procedimentos cirúrgicos 
disponibilizados, por unidade 
da Rede Estadual de Saúde, 
assim como a fila de espera 
de cada procedimento, por 
unidade; quais são os pacientes 
elegíveis, por unidade e tipo de 
procedimento cirúrgico; bem 
como a forma através da qual 
os pacientes são informados 
acerca da data de realização 
do referido procedimento, a 
fim de que seja dada alguma 
transparência às filas de espera 
no Estado do Maranhão.

Reunião na sede das Promotorias discutiu aspectos a respeito do 
funcionamento do Hospital da Ilha 

DIVULGAÇÃO

LBV vai entregar sete toneladas de alimentos para famílias vulneráveis no Maranhão 

Mobilização intitulada “Diga Sim!”, da 
Legião da Boa Vontade (LBV), visa amenizar 
o sofrimento de milhares de famílias que estão 
vulneráveis devido aos efeitos da pandemia, 
do alto custo de vida na capital e interior do 
estado, a iniciativa atua na mobilização de 
recursos para garantir a entrega de doações 
(cestas de alimentos não perecíveis) a famílias 
do Maranhão que mais precisam de ajuda. 
A meta da LBV é entregar 7 toneladas de 
alimentos para 500 famílias no mês de agosto. 
A entrega das cestas de alimentos arrecadadas, 
inicia dia 8, segunda-feira, e vai até o dia 
11, na unidade da LBV em São Luís, para 

os representantes das entidades parceiras e 
serão direcionadas às famílias de São Luís, 
Presidente Vargas, São João Batista, Paço do 
Lumiar, Anajatuba, Raposa, Satubinha e São 
José do Ribamar. 
 A LBV continua com a arrecadação, quem 
puder pode doar pelo (www.lbv.org.br),  via 
Pix: (pix@lbv.org.br) ou, se preferir, levar a 
doação ao Centro Comunitário de Assistência 
Social da LBV, na Rua Catulo da Paixão 
Cearense, 74, Vila Passos – São Luís. Saiba 
mais sobre o trabalho da Instituição acessando 
o perfil @LBVBrasil no Instagram e no 
Facebook. 

LBV vai entregar sete toneladas de alimentos 
para 500 famílias no mês de agosto

DIVULGAÇÃO
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