
D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

Onde se lê: Lote 4 Item 2 - Enfermeiro. Vagas: 6 (seis)

1° - Thalyanne Joseth Costa Martins
2° - Amyccllc Amara] Costa
3° - Myrlla Leylane Barros Fernandes
4° - Rosanc Mendes Cutrim

5" - Elke Pacheco Coimbra Costa

6" - Livia de Maria da Costa Muníz

7° - Mareia Rafaela Costa dos Santos

8° - Ursula Salustiana Costa Penha

Leia-se:

Lote 4

Item 2 - Enfermeiro

Vagas: 6 (seis)

1° - Luara dos Santos Ferreira

2" - Amycelle Amaral Costa
3° - Myrlla Lcylane Barros Fernandes
4" - Rosanc Mendes Cutrim

5° - Elke Pacheco Coimbra Costa

6° - Livia de Maria da Costa Muniz

7®- Mareia Rafaela Costa dos Santos

8° - Ursula Salustiana Costa Penha

Publique-se. Olinda Nova do Maranhão, 22 de março de 2017.
EDSON BARROS COSTA JÚNIOR - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRADOR-MA, toma público a realização de Licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço GLOBAL, de interesse da
SecretariaMunicipal de Infraestnitura, Serviços Uibanos, Obras e Trans
porte de Mirador-MA, sendo a seguinte: CONCOR^NCIA n°001/
2018. OBJETO: Seleção e contratação de pessoajurídica de direitopri
vadopara a realizaçãodos Serviçosde Recuperaçãode EstradasVicínais
nos PA's Santa Morrinhos, Regalo/ São João e Jiqui, com extensão total
de 99.248.35mtodos pertencentes ao município deMirador-MA;FONTE
DERECURSO: INCRA; DATA DASESSÃO:15/02/2018 àsOShsOOmin.
BASE LEGAL: Lei n®8.666/93 e suas alterações. Os Editais e seus
anexos estão à disposição dos interessados, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Mirador-MA, na Avenida Francisco Luiz da Fonseca
n®13, Centro, Nesta., de 2' a 6®, no horário das 08:00 às 12:00 horas,
ondepoderãoser adquiridosmedianteo pagamentono valorde R$50,00
(cinqüenta reais). Mirador(MA), 10/01/2018. JOSÉ RON-NILDE
PEREIRA DE SOUSA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-MA

RATIFICAÇÃO DEDISPENSA DELICITAÇÃO. PROCESSO N®
001/2018 - DISPENSA DELICITAÇÃO N® 001/2018.0 SECRETÁ
RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com o art 24, IV da Lei Federal n®
8.666/93, RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO n® 001/2018,
para à contratação de empresa para fornecimento de combustíveis
(gasolina e óleo diesel), destinado a atender as demandas das secreta
rias doMunicípio com o valor global de R$ 82.011,60 (oitenta e dois
mil onze reais e sessenta centavos reais). SecretarioMunicipal de
Administração e Finanças/Eduardo Cdssio Beckman Gomes.
SantaHelena - MA, 04 dejaneiro de 2018. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS-MA

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIAL01/2018. APre
feitura deSãoJoãodosPatos- MA,através de seuPregoeiro e Equipe
deApoio Tomapúblico, paraconhecimento dosinteressados queesta
rá realizando Licitação na Modalidade Pregão na forma presencial,

I SEXTA-FEIRA, 12-JANEIRO-2018

Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICEN

ÇADEUSO DESISTEMA DEGESTÃO EMRECURSOS HUMA
NOSE FOLHA DEPAGAMENTO, COM A PRESTAÇÃO DESER
VIÇOS DEIMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANU
TENÇÃO E CONVERSÃO DEDADOS, COM OFIMDEGARAN
TIRASALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS,
ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARASOFTWARE, aber
tura das propostas dia 25/01/2018 às 08:30 horas, sala de reunião, situ
ada na Av.Getúlio Vargas,n® 135 - Centro, nesta Cidade. Os interessados
poderão acessar o site: www. saoioaodos patos.ma.gov.br. ou obter có
pia impressado presenteEditale seusanexos,no endereçoacimamenci
onado, de 2"a 6®, no horário: 08h00mm às 12h00min mediante pagamen
to no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM expedido
pela SecretariaMunicipal de Fazenda,no endereço acima mencionado,
JORGE LUIZ BRITO SILVA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIAL02/2018. APre
feitura de São João dos patos - MA, através de seu Pregoeiro c Equipe
de Apoio toma público, para conhecimento dos interessados que esta
rá realizando Licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial.
Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

combustíveis E LUBRIFICANTES. Abertura das propostas dia
25/01/2018 às 10:30 horas, sala de reunião, situada à Av.Getúlio Vargas,
n® 135 - Centro, nesta Cidade, os interessados poderão acessar o site:
www.saoioaodospatos.ma.gov.br. ou obter cópia impressa do pre
sente Edital e seus anexos, no endereço acima mencionado, de 2" a
6®, no horário: 08h00min às 12h00mm mediante pagamento no va
lor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM expedido pela
Secretaria Municipal de Fazenda, no endereço acima mencionado,
JORGE LUIZ BRITO SILVA- Pregoeiro.

AVISO DEREABERTURA LICITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIAL
48/2017. A Prefeitura de São João dos patos - MA, através de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio toma público, para conhecimento dos
interessados que estará realizando a reabertura Licitação na Modalidade
Pregão, na forma presencial, Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA
ÇÃO DALIMPEZA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS. Rcaberturadoceitanieefascdelanccsédíal7/01/2018às08:30horas,
sala de reunião, situadaà Av. GetúlioVaigas, n® 135- Centro,nestaCidade,
JORGE LUIZ BRITO SILVA - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS-MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 085/2017.A PrefeituraMunicipal deSão
RaimundodasMangabeiras, por intermédiodoPregoeiro,tomapúbli
coo resultadodoPregãoPresencialn® 085/2017,que teve comoobjeto
oRegistro dePreços para aAquisição deGênero Álimentícios deinte
resse da Prefeitura Municipal São Raimundo das Mangabeiras. Saiu
como vencedora, da licitação supracitada, a empresa SUPERMERCA
DO E PANIFICADORA VIPÃO LTDA-ME, CNPJ: 09.162.101/
0001-33,situada na Av. AvenidaFranciscadas Chagas,N® 156,Cen
tro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, vence
dora do Item 1ao Item 16com o ValorTotaldeR$ 60.235,00(sessen
ta mil, duzentos e trinta e cinco reais). O Pregoeiro informa ainda, que
os autos do Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos inte
ressados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de
expediente daPrefeituraMimicipal de SãoRaimundo dasMangabeiras.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, em 28 de dezembro de 2017.
JOSÉ CARVALHO JÚNIOR -Pregoeiro.

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2018. A Prefeitura
Municipalde São Raimundodas Mangabeiras avisa aos interessados
que realizará licitação,nos seguintes termos:OBJETO: Aquisiçãode
gênerosalimentíciosdestinadosà manutençãodo ProgramaNacional
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Bolsonaro diz que só abandona candidatura
se for morto ou tirado 'na covardia'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018.
A Prefeitura de São JoSo.dos patos - MA, através de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio loma piJbêco, para conhedmeralo
dos Interessados que estará realizandoUcilaçãona Modalidade
Pregão, na forma presencial Tipo Menor Preço Por Item,
objetivando a CONTRATÁÇAÒ DE EMPRESAESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Abertura das propostas dia 25/01/2018 às 1050 horas, sala
da reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, n' 135 - Centro,
nesta Cidade, os Interessados poderão acessar o site; www.
saojoaodospalos.ma.gov.br. ou obter oópiaimpressa dopresente
Edital e seus anexos, no eridereço aoma mencionado, de 2* a
6', no horário; OShOOmin ás 12h00min mediante pagamento no.
valor de RS 50.00 (dnquenla reais), através de DAM expedido
pela Secretaila Munldpal do Fazenda, no endereço 8c'ima
mendonado, Jorge LuizBrito SDva, Pregoeiro.

ATimundo quesóabaixlona a
sia candicliiurs à PctsldcncU da
Rípúbllca K forrmito ou tirado

covaidia", Jalr Bolsonare
(FS&IU)publicou em sua)mia
sociaisa piimeiiamanifesQçJo
dexiva voxsobre reportagem da
Folhaque ctlatsramopairiotônlo
delee dos Tilhos pariamcniates,
alfrado recebimento de airúlla-
troiadiamomo tendoapartamento
pcdptioem Brasília.
~Soemduassituaçõa eu posso
n3o estar nnte ano no debate
pralüciiclal: se me tirarent
naCDvaidia por lun piocaso
ijualqucr, na covanJÜa, (._) ouse
mcmatarem. N3olô pmcupado
comisso.Semériataiem vÍoter
i|ueme enterrar, vdo arranjar outro
Ccl» DanielIprefciio pcmia,
assassitúdo em20021."
Emumvideode llnünOOstiostado
noliiul da tuíie de (|uacta-leira
(IO),Uolsonatoafirncu csiar
propensoa vcialerseuapartamerra
nacapitai federalepassaraocupar
umlmâvcl funciiinai da Câmara

ruaFolha de serumjornal
b".
tesiâ emjogo? Éopoder,

é qicm vaiseitar-senaquela
cadeira praidenciaL(...)Sootima
pessoa conçleiamenieforado
esiabiishmcni, sou o diferente, sou
aqueleIntmso nopodet",'alitnia,
citandoque PSDBe FTtêmum
lequedeapoioparbinenare no
Ecectnlst) muito malordo queo
dele."Oqueacontece?Aporta
a bateria piacimade mira No
caso,a Foihade S. Paulo, tentando
me desatabilizare me colocar
no mesmo nível dos candidatos
dela. queelesapoiam, do PSDB.
Eles preferem atéum ^Ista na
Frcsidcncia doqueeu."
Emreportagens publlndas nos
liblmosdias, a Folhamosiniuque
Jalr Uolsonam c seus três filhos
parlamentares nuiltiplicaramo
paitimônla napolíiica, tendo hoje
13lmóvds empontosvalorizados
do Rioe de BrasSia, compreço
demercadodepelomemsRS 15
n^ihies. Relatou lambfmqueo
piesldenclávcl cscnfilho álitanlo.

deputadofederal conv o pai.
recebem mensatmenic RSC.1C7 de
auxtUo-moradia da Câmara mesmo
lenlo apaitameniQ próprio em
Brasília.
'Por exemplo,pegarammeu
patrimônio ledisseram!; 'Óóóó',
cie tem umapartamento cm
Brasília e recebe auxiiio-nviadia'.
Tenho sln\ apanamemo de
aproximadamente GO metros
quadrados [naverdade, GO meuos
guadradosl. Que que eupsso
[ater? Vendeco a^namento,
compraraquinoRiodeJaneiro
itn ouKDImávcl c Ir morar mun
apartamento tnansioda Qnura.
de 200metmsquadrados, alguns
comliklranussageni, comtudo,
com segurança,que eu nâo sou
pagar. Nâo vou (úgarlITU, nâo
sou pagar condomínio", afirniou o
deputado.
'EsiJo implicando emRS3500,
RS3.C00 queeu receboa títulode
auxilio-moradia,' conto se eu fosse
umtundido. Euestou propenso
a fazer isso, de aconio com os
comenáriosqitecuvejoaqui tx)
Face, vender o ajunamemo em
DrasOlaecomprarumaquI [no
Rio).'
AOrnara dntina apartamentos
funcionais aospariametuares, nsis
comonâoháImóveis paratodos
o$513,cIa pagaauxfUo-moradia
no solor mensal de RS 4253. De
duas formas, porreembolso para
quemaptoenta recibodealuguel
ou em npócie.semnecessidade de
apresenuçâodequalquercccio,
mas com dcscotuode 27,S%
relailso a Imposto'de Renda. Jair
e Eduardo Bolsoruno iitillzatn
asa segundaopção,o querende
mensalniMie.pancadaum,RS
3.08X
Oauxilio-fnoiadiapodcser
recusado petoscongressistas. Em
novembio, porexemplo, 27dos
atuais SI3 ràrlaineiuares abriram
ntâo daveiua.
No\ideo, Uolsonaronâo faz
menção a «sa hipótese, porvia
"Alguns falamqiico apanamniS)
do Sudonteína reglttocentraide
Biasíllajéárea nobre.Comprei

Traição' de Bolsonaro
faz Patriota e Livres

ludarem de planos
"Perdoa-mepor MeTraica" é o
título de uma peça dodramaiuigo
Nelson Rodrlguo.escrliaem
1057, masque poderia seivir
perfeitamente de cpitrioparaa
situação do presidciue do PEN-
Patriaa. Adilson Barroso, edo
ptesidenie interino do Livra,
Paiio Goniijo. Mesn» que em
difetemaniwis, os dois viram
seus pmjctospolíticossctein
airapclados pelocasamcmo
consumado(expressãousada
petospróprios ehvoliidos)entreo
depurado Jair Bolsonaro (F5C-IU)
eo PSL, de Lucáno ühar (PE).
Dariosoéo praldcniedo PEN-
Patriota, queatéa semanapassada
aindaeraa legendaescolhida
petohojesoguixio colocado nas
pesquiús deintenção devoto.
Jair Bolsonaro,paraconcorrer

à Preridêndada República.
JáopubilciiáríoGonilJo foi
alçadoà presidência Interina do
Livra depoisqueo movimento
foiexpelido do PSL,onde
multavam havia doisanos, pornSo
concoidarem coma chegada dele.
o Bolsonam.
Barroso,claramente, nâopretende
fecharas portasparaDoisorato.
Porisso.quarxto falaemtraição,
fazquKtâode recitar quea
traição foi daetiuípedo deputado.
"O Bolsonaro foi enganado porum
gnipo rrn!-i»enctonado que está
aomlordele. Essegruponâoquer
elegê-lo pitsidenc.Oqiieela
quereme tomarum partido. Fui
traídonelógnipòdele",disse.
O presidente doPEN-1'atrióta
sedissealiviado porque já nâo
estava suponando a pieúâodo

nseapaitameiiioein lb94, uaiiuele
temponâoeraárea rtobie. Como
m BarradaTijica. Nocaso,há
40anosatrásBarradi Tijica nSo
tinhao valorque temhoje.Aia
Folha pegao patrimôniomeir,
juntacornosdos fühos... Eusou
eu.omeufilho respòhdc pelos
aiosdele, assimcomo meu Im^o
raponde pelos atosdele.'
Diietementente doquediz,
Bolsonara adquiriusuasduas
casas em um condomínio
fechado da BarradaTijiia nos
úlUmosSanos.nâo há 41) anos.
Elolámbcm atuapolítica c
lrgis]aih'amcnic eniconjunto com
seustrêsfilhospailamenia res.um
deputadof«teral,umestadual
e um vereadoc Ele tanèêm nâo
abordou, m vídeo, quasenenhum
pomoapccificodesu.i esoluçâo
patrimonial,entre clHomissôK
emsuasdeclattiçõesdebensca
comprade umacasana liana por
umpreço decla rado RS 100 mil
menorqitea ex-propríixária havia
pagoqiuiio mesesaiiies.
Odepuiado confimtu ipieovalor
atuaideseupaiiimõiilo c (tos
filhos pariamemares óoquefoi
publicado pelaFolha—"Pegue
o patrimônio dostrês[(|uain>,
na verdade], se for atrallzar
o nossopatrimônio, deveser
aproxlnudamente issoqueciB
botaram lá. RS 13 milhões [ao
menos RS 15 milhões]"—, afinna
defendermudanças na legislação
paraqueosvalores deimóveis
possam seracuaGzados noImposto
de Renda,rrss criticao jornal
em tom nvis coniiindenie em
rclacâo à reportagem que relataseu
recebimentodeauxílki-moradia.
"A Folhapegac multiplica os anos
todosqueestamos cmBrasília,
soma com meu filho edá um
milUo: 'Ganhou um milhão de
auxilia-nciiadia'. Ao longode
quantosanos?Eu nâosei,de20
anos? Éumcrime, êtini Jornal
carulha, a Folhade S. Paiiloó um
jorrulQnalhal*
Novídeo, cm queBolsonaro está
de bermuila c vestecamisa da
seleção de fincliol doJapão, o

grupobolsonarísaporespaçosna
legenda. 'Comcçaramneilitido o
controle de cinco Estados. No fim.
Já estavam com23 c querendo o
Diretório Nacional"
Ainda assim, Barruso sinalizou
coma possibilidade de receber
Boborun de vólia- caso o
casoiiièniò como PSLnâoseja
assimlâo feliz. "Aquiaindatem
vagaparaele.Mascoma condição
delerocontrole político do
partido.Aqui, eu digo, ele pode
tera legenda - Is» se ncniiuma
denúncia pegarnele."
Ouseja,Barroso nâoacndiiouquc
o casonviuododeputadocomo
PSLpossavingat "Já temmuito
arranlvtolá no PSL. FJn (o grupo
do Bolsonaro) vâopniirliido c
vai darbriga.A(|ulno Pairioia
nóstemasumaunidade grande.
A(|ul quando eufalo 'a'é 'a'.
Aqui,quandoeufalo 'vxêscrú
candidato', iodos acompanham.No
PSL metade é contra o Bolsonaro.
metade é a favor. No Patriota nâo
temessaquestãode maioria, aqui
tem unanimidade."
Barroso pievê queacandidatura

GrahdfCárniyâl^2p1'ff
3f3.L2>V

m AUVEPAfí {98)3182-70lj0'
'Avuiiidè dos Holundeses. Calliau,
São Luís-MA.

©i

deputado dizrpienâomponderã
as32poguriias enviadas pela
Folha nasemana passado, anta
da piòGcaçâo da leponagem.Mas
chamaporités vezRos tepóneres
a Inquiri-lo pessoal iTxnte,
posslbllidadeque nâo havia sido
oferecida poreleaté agora.
"Eu náovoutaponcler(as
perguntas enviadas pela
leportagcm]. Fblhade S.Pauto,
venhaaqui.semaaquL sentaaqui
[batecoma mâonamesal traga
aquiseushomens, seuscontadores,
scusadvogados, seusJornalistas
e vamos conversar. E eu vou
eravat<\Sduas líUmas vezB que
fizera mIsso comigo, e nâo fizeram
nuis, se deram mal', ahima o
pmsÚendável, completando: "Me
chamardecorrupto,aícomplica.
Dáa entender queeusou
comipiQ comoumapanes-to os
paifatneniares. aí conqillca, aí fira
dinclLUsonâoéjonullsmo, issoê
umtrabalhoporcoda mídia."
A Folhaprocurou novamente
a assessoria dê Bolsonam no
começoda manhã deomem(l I).
solicitando a marcação deJoca! e
horapara a entrevista.
No vídeo, Bolsonam dizauxia
sero ilnlcoquenâoirá"compor"
para obtergovetrabilidide
—"Governabilidade pracia i
raiearo poderpúblico, ministérios,
eáatais"— e defende medidas
radicais paralesolveralgunsdos
problemas d) BrasIL
"Agnue\-3i rcsolvcras questões
do Brasile pomohruLE
cenas coisas tem que scrcom
radicalismo. Como você vai
combatera violência,soltando
pombinhaS? Dizendo quesâo
exdutoos da sociedade.? V\h.
vamosinvcaircm educação'. Sim,
temque Invaiir em cdicaçâo,mas
o reflexo vai serdaquia 30anos
no tocanteã violência. NÔs temos
como rcsolwros pmbloiiasdo
Brasil, sem salvadorda ruitría, mas
comsalvadores, queseráa granic
maioria da população brasileira,
que pensacomo ctL"fRonirr
Cr^on c CamilaMaiioso, do
Folha)

Boisoruropodecairnocolode
outra legervla. 'Nâo souprofeta,
seu técnico. E achoqueé o que
provavelmentevai acorueced*.
alirmou.
Gostoamargo. Já Contljo, dos
Livres, admitiuque nocálculo
de Blvar, presidente doPSLleve
umquêde pagnuiismo eleitoral,
mas que "chegou comgosto
de traição". "Foiumtrabalho
desenvolvida ao longodedols
anos, tínhamos oconirolede
12Estados, da fundação eda
comunicação. Todasasas coisas
sâo marcos de um trabalho bem-
feita. Quarxlotudo isso muda em
questãodediasnâodá paradizer
qucnâo Geatun gosto ansirgo."
Apesar doamargar, Goiiiljo é
oiimlsia. Ele viiias redes sociais do
Livrescrescerem uma semana o

quecresciaem soise leinrecebido
a solidariedade de partidoscomo
Novo, RedecPPS. "Ainda nâo
dcGnlmos se os candidatos do
LIvm vâo sair por um partidocu
espalhados porvários."(Esmddo
Online)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2018. AProfeitura
do São João dos patos - MA através do sou Prcgoolro o Equipode
Apdo Toma público, para conhcdmonto dos Inicxcssadas quo oslará
roalizando ItoilnçSo no ItodalkladoPrcgÔona fonna proscndol.Tipo
Monor Preço Global, ebjotiva-icto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPEOALIZAOA EM FORNECIMENTO DE UCENÇAOE USO DE
SISTErJA DE .GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA OE
PAGAMENTO, COMAPRESTAÇÃODESERVIÇOSDEIMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE
DADOS, COM O FIM DE GARANTR AS. ALTERAÇÕES LEGAIS,
CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE
TÊCNICO PARASOFTWARE, abcdura da» proposto»dia 25/01/2018
àsOBGO horas, sala do reunião, situada na Av.GeiúTio Vargas, n* 135
-Centro, nosla Odndo, Osbilcrossados poderãoeeessaro sitotvvww.
sáejoaodospalosmagovbr, ouòbtcrc^a Impressa doprcscnto Edital
cscus anexos, no cndcroço admamondonaJo.de2'a6', no horário:
OahOOmin às 12h00min mediante pagamento no vstor do RS 50,00
(dnquenia reais), através da DAM eiqiodidopela Secretaria Municipal
do Fnzenda, no endereço acima mendonado, Jorgo LuizBritoSlva,
.Pregodro.

SINDMED-MA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10100/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através da Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria n° 04/2018 de 02/01/2018, torna público para conhecimento dos

teressados, que realizará nos termos da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores, às 08:30 horas do
uia 25 de Janeiro de 2018, na sala de Reunião da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Ma,
situada na Avenida Getúlio Vargas n° 135, nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 01/2018, regime de execução do tipo menor preço Global, de acordo com as
condições estabelecidas neste Edital, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA CONTÁBIL, GESTÃO EM RECURSOS
HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE,
conforme anexo I, para atender as necessidades deste Município.

São João dos Patos - MA, 12 de Janeiro de 2018.

^^rge Luiz Brito Silva
Pregoeiro

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018

DECLARAÇÃO DE AFIXACÃO DE EDITAL

Declaro para os devidos fins que o Edital da Licitação Modalidade Pregão Presencial n° 01/2018,
foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

São João dos Patos - MA, 12 de Janeiro de 2018.

Jorge Luiz Brito Silva
Pregoeiro

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: ^55\•2^2m2\9

E-mail: prefeituradesaoJoaodospaíos@yahoo.com.br


