D.O.PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Onde se lê: Lote 4 Item 2 - Enfermeiro. Vagas: 6 (seis)

SEXTA-FEIRA, 12-JANEIRO-2018

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

1° - Thalyannc Joscth Costa Martins

2" - Amyccllc Amaral Costa
3° - Myrlla Leylane Barros Fernandes
4" - Rosane Mendes Cutrlm

5° - Elke Pacheco Coimbra Costa
6° - Lívia de Maria da Costa Muníz

7®- Mareia Rafaela Costa dos Santos
8° - Ursula Salustiana Costa Penha
Leia-se:
Lote 4

ÇADEUSO DESISTEMA DEGESTÃO EMRECURSOS HUMA
NOSE FOLHA DEPAGAMENTO, COM A PRESTAÇÃO DE SER
VIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANU
TENÇÃO E CONVERSÃO DEDADOS, COM O FIMDEGARAN
TIRAS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS,
ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE, 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: w\v\v. saoioaodos oatos.ma.gov.br. ou obter có
pia impressado presenteEdital e seus anexos,no endereçoacimamenci
onado, de 2® aó®, no horário: 08h00min às 12h00minmediantepagamen

to no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM expedido
pela Secretaria Municipalde Fazenda,no endereço acimamencionado,
JORGE LUIZ BRITO SILVA- Pregoeiro.

Item 2 - Enfermeiro

Vagas: 6 (seis)
1® - Luara dos Santos Ferreira

2® - Amycelle Amaral Costa
3® - Myrlla Leylane Barros Fernandes
4® - Rosane 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

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018. APre
feitura de São João dos patos - MA, através de seu Pregoeiro e 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. Abertiua das propostas dia
25/01/2018 às 10:30 horas, sala de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas,

Püblique-sc. 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 Inôaestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Trans

porte de Mirador-MA, sendo a seguinte: CONCORRÊNCIA n°001/
2018. OBJETO: Seleção e contrataçãode pessoajurídica de direito pri
vadopara arealização dos Serviçosde Recuperaçãode EstradasVicinais
nos PA's Santa Morrinhos, Regalo/ São João e Jiqui, com extensão total
de 99.248.35m todos pertencentes ao município de Mirador-MA;FONTE
DERECURSO: INCRA; DATA DA SESSÃO: 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,
>onde poderão ser adquiridos mediante o pagamento no valor de R$50,00

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 12h00min 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 estarárealizandoa reaberturaLicitaçãona Modalidade
Pregão, na forma presencial. Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a

CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA
ÇÃO DALIMPEZA PUBUCA NO MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS
MIOS. Reabertunidoceitameefàsedelanccsédial7/01/2018às08:30 horas,

sala de reunião, situadaà Av.GetúlioVargas, n® 135- Centro,nesta Cidade,
JORGE LUIZ BRITO SILVA- Pregoeiro.

(cinqüenta reais). Mirador(MA), 10/01/2018. JOSÉ RON-NILDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DALICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 085/2017.A Prefeitura Municipal deSão

PEDIRA DE SOUSA -Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 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 Federaln®

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 seeretarias do Município com o valor global de RS 82.011,60 (oitenta e dois

mil onze reais e sessenta centavos reais). Secretario Municipal de
Administração c Finanças/Eduardo Cássio Bcckman Gomes.
Santa Helena - MA, 04 de janeiro de 2018. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS-MA

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃOPRESENCIAL01/2018. A Pre
feiturade São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiroe Equipe
de ApoioTomapúblico, para conhecimento dos interessados que esta
rá realizando Licitação na Modalidade Pregão na forma presencial,

MANGABEIRAS-MA

Raimundo das Mangabeiras, por intermédio do Pregoeiro, toma públi
co o resultado do Pregão Presencial n® 085/2017, que teve como objeto

oRegistro dePreços para aAquisição deGênero Álimentícios deinte
resse da Prefeitura Mimicipal 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. Avenida Francisca das Chagas, N° 156, Cen
tro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, vence
dora do Item 1 ao Item 16 com o Valor Total de RS 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 da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, em 28 de dezembro de 2017.

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR- Pregoeiro.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2018. A Prefeitura
Municipal de São Raimundo das Mangabeiras avisa aos interessados
que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Aquisição de
gêneros alimentícios destinados à manutenção do Programa Nacional
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Bolsonaro diz que só abandona candidatura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02J2018.

se for morto ou tirado 'na covardia'
ATinnanda quesóabunJona a

deputadofedéral comoo pai,

esseapanamemo em 1994.naquele

süa candidatura à Presidência da

recebem mensal mente RS G.1C7de
auxUio-motadia da Câmra mesmo

temponãoeraárea nobre. Como
na Barradalljuca. Nocaso.há

terxloapanamentopróprio em

40 ans atrás Barrada Tijica nSo
linitao valorqiie tem hoje.Ai a
Folha pegao patrimôniomen.

RepAlia se focirano ou tirado
eov.iidla".'Jair Bolsonaro

0*50-1^) publicouem suas ledes

sociaisa ptlmeini manifesiaçJo
de slva vozsobterepiiiagensda
Balbaquerelataiamopatrimônio

Brasília.

"Por exemplo, pioram meu

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

A Prefdtura de Séo João .dos patos - MA. através de seu

Pregoeiro e Equipe de Apoio loma púbCco, para conhecimento

deputado dlz<|uenão responderá
as 32 peq;uiuas crlviadaspela

Folhana semanapassada, antes
da publicação da reportagem. Mas

charria purirês.t/ezes ós lepónetes
a Inquiri-b pcssaaimcntej

dos interessados que eslará realizando LIcilação na Modalidade
Pregão, na forma presencial.
Menor Proço Por item,

objetivando a CONTf^TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NOFÒRNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.
Abertura dasiproposlas dia 25/01/2018 ás 10:30 horas, sala

Juntacornos (losfübos... Eusou

possibilidade quenãohavia sido

ciêtenilithapartamcmo'em

eu,o (rieu filho tespotide pelos

ofereddápor cie atéagora.

de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, n° 135 - Centro,
nesia Cidade, os inieressados poderão'acessar o site: www.

BrasiUà c recebe auxílio-moradia'.

atos deie. assim como meu irmão

"Eu não vou rescroitder[as

Tertho sins opanamento de
aproximadamente 60 metros

saojoaodospalos.ma.gov.br. ou obter cópiaimpressa do presente

rmradia inesnío tendo apanamemo

Difetenieniemedo quediz,

piDpiio em Brasília.

quadrados |naverdade, ^ metros

Bolsomroadquiriu suasduas

dele etias filhos parlamentares,

além do recebimento de auxílio-

patrimônio (edisserarnl: 'Óm',

resjxtnde pelos aros dele."

perguntas enviadas pela

Íuadrados]. Queque eu posso

casas em um condomínio

presidencial: se metirarem
na covatdia porum pmcesso

compraraqulno RiodeJaneiro

líltimos9 ano^ não há 40 anos.

teponageml.Rilhade S.Paulo,
venhaaqui.sentaaqui.sentaaqui
(batecoma mãona mesal,traga
aqui seuslromeiis.seus contadores,
seusadvogados, seusJortulistas.

um tjiãío Imóvel c Ir morar num

Eietanáicmatuapollücae

e vaiõos conversar. F,eu vou

qualquer, nacovardia, (..)ouse

apariaménio mansão dáQmara,

*^0emduassituações eu posso

azer? Vender o a^rtarÓEma,

nüo estar nestc ano no debate

memauiem. N3o lò pmcupado

de2(X)nietn]S ijuadrados, alguns

com isso. Se me iratarem vJo ter

com hidroniass-igeiiv comuto,

que me enterrar,vJo a mnlar outro

còm segurança, que cu nãovou
pagar. Nãovou (MgarlPIV.não

(>lso Daniel (prcreito pcusia,
assassltndo em2l}02J'

voupagar condomínio", alinnou o

Emumvfdeode I lm!n39spostado

deputado.

nofinal d.itwiie de quarta-feiia

"EstSo implica ihIu emRSISOO,

fechadoda Barra daTIJuca nos
leglslaiN'aincnte cníconjunto cotn

gravar. Asduaslíltimas vezes ()i<c

seus trêsfilhosparlamentaies. um

fizeram Issocomigo, e não fizeram

depinado federal, um estadual

mais, sedcrammaí", afinnao

e um vensidor. Ele também

presidcnriável, completando: "Me
chamarrlccorrtipio, aí complica.

abordou, no vidra,quasenenhum

pomo cspetífico desuaevolução

Diacntciuicrtiueeusou

patrimonial,entre elcsnmissõcs

cotTiipto como uma pane são os

emsuas declarações debensc a

(10),Bolsonaroalírmou estar

RS3.600que éureccix) a líiulodc

ptoptmso a vetxlcrseuapartamento
nacapital rderal e passaraocupar

auxilio-nxiradía,como se eu fosse

um pn^ declarado RS IBO mil

umbandido. Eu estoupropenso

menoriiuea ex-proprlctárla havia

parian^hiaics, ai con^lica, a! fica
uirtcil.Issonão èJomalismD. isróc
umtrabalho poicuda itudia."
A FoUta prooiroiinovamente

paga quatro mesesanies.

a asscssorín dé Bolsónatõ no

OdeputaJoconfirmaqueovalur

começoda nvuiliã dcontem (l 1).
snlliriiando a nvitcaçãt>dc bcal e

a fazérissó, de acordocornos

um imóvel funcional da Câmara

;fiou a Folhade serumJonal
alha".

',|òe está emjoso?Éo poder.
eqi«mval semar-se~iuqvela

comemárfos<|uécu ve]oaquI no

Face. vender o ajiaiiamenio em

compra delima casa naBarra por

atualde seupatiimõnio e dos

Brasillaeirómprarumaqiii [no

filhos parlamentares éo quéfoi

hora prá a cmtevisla.

RroJ."

Novidto. Bolsonaro diz ainda

A Câmaradesünaapaitainentos

publicado pelaFolha—"Pegue
o patrimônio dosuês It|natro,

pessoa compleumetue foradó

funcionais aospáriamenures, nus

na verdade],se for aiiializar

esubllstun»ti. sou o diferente,sou
aqueleInttuso no poder".aRmia,

comonãohá imóveis paratodos
os 513;cia pagaauxtlio-moradta

o nossopairimônio, deveser
aproximadamente issoque eles

citando que PSDBe FTtêmüm-

no valor mensal de R$42S3. De

trotaram iá, RS 13 milhões lao

leque deapoio parlamerpre no.

duas formas, porreembolso para
quemapiesenra recibottealuguel

menosRS ISmilhócs]"—, afirma

cadeitti presidéiKial.

Souuna

Execulisomulto maíordoqueo
dele."O queacontece? AjHtta.

a bateria pracimademin No

oú eniespécie, seiTi necessidade de
apresentação dequalqtier recibo,

cuso,a Folhade S. Paulo, tentando

ser o únicoque nãoIrá"compor"
paraobtergovernabilidade

—"CovemabilIdadB praelesc
ro poder público,ministérios,
e defende medidas

ipaia resolveralgunsdos

defender mudanças na legislação

probl^sdaDtasiL

pára queosvalores deJtnóveis

fA gentevál
rvái resolverasquestões

do Btasileponto finalE'

mas com descontode 27,5%

possam ser atualizados no ImposUt
de Renda,irus criticao Jornal

rre desesiábilizar e mè colocar

relativo'a Imixtsio 'deRenda. Jait

em tom nwls comundénie em

tadicaUsnx). Coroa você vai'

no mesmo nível dos candidatos

e Eduarcb Bolsonaro utilizam

relado à reportagemque relataseu

combater 3 violência, soltando

deles,que eles ajnlam, do PSDD.

recebimento de auxílio-moradia.

pombinhaS? Dizendoque são

Elesprefercin até umpcilstana

essa segunda opção,o que rende
mensalmente, paracada um,RS
10B3.

"A Folhaí>cga c multiplicaos anos
todasque estamoscm Brasília,

excluídos ila.socicdade.? 'Ah.

Presidfrela do()uc eu."
Emteponágens publicadas nos

O aiwflio-moradiapode ser

soma com meú filho cdl um

liliimos dias,-a Follia mostrou que

recusado pelos congressistas. Em

mi)N'io: 'Ganlioii um milhão de

leniqueInvestirem educação, mas
o lefiexo vaiserdaqui a 30atros

nsvembro, porexnnplo, 27dos

auxílio-moradia'.Ao tongodc

no tocaffleã violência. Nós temos

atualsSlS narlameíuares abriram

quantosanos?Eunãosei.de 20

comoresolveresproblemas do

pauimónio napolítica, tendo hoje

mãoda wiW.

ai«5?Éumcrime, étimJornal

ISImóvcls em pomos valorizados

No vidco,Bolsonaronão faz

canaliia,a FolhadcS. Pauloc um

de tneicado de pelomenosRS IS
milhões. Relatou tambémqteo
presidenclivel e scufilhoDluardo,

"Algunsfabim queo apartaiiienio
do Sidoesie(naregiãocentral de
Drasillal cáma nobre.Comprei

jonulcan.ilha!"
No vidra, nu queDolsonaro está

ESTADO DO MARANHÃO

Pf^FElIURA MUNICIPAL D£ SÃO JOÃO DOS PATC«-MA

AVISO DE LICI1AÇÃ0 PREGÃO PRESENCi/101/2018. A Prefeitura
HoSão João dos paios - MA al/avés da seu Pregoeiro o Equipo de
^rolo Toma público,para conhcdmcnlo dos Interessados quo estará
realizando Llciinçào na ModalidadePregão na fómui prcscndal, .Tipo

Menor Preço Global, objotiva.ndo e CONTRATAÇÃO OE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO OE
SISTEMA DE GESTÃCEM RECURSOS HUMANOS E FOLHA OE

PAGAMENTO,COMAPRESTAÇÃODESERVIÇOSDEIMPLflNTAÇÃO.
TREINAMENTO. TESTES. MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE

DADOS. COM O FIM DE GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS,

CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E

ás 06:30horas, sala do reunião,situadaita Air. Golúllo Va^as, n*135

-Centro, nestaOdadc.OsInieressados poderão acessaro sito;www.
s3i^áòdospalosma.govi)r,oü òblcrcóplálmprcssadoprescmoEdlIal
escus anexos, no endereço acimamcndon9do,do2'a6*,no horáriot

O0hOOmin 'ès I2h00mln mediante pagamento, no valor de RS 50.00

(dnqiisnla reais), através de DAM expedido p^a Secretaria Municlpró

dè Fazenda, ho endereço acima mertctonado, Jorge Liiíz Brito Silva,
Pregoeiro.

Brasil, sem salvatforda pátria, mas

com salvadores, queseráa grande
maioria da população brasileira,
que pensacomt)cii,"(Rortfcr

de bermuda e vesiecamisa da

Btiqon cComíínMhtroso, th

seleção de futebol doJapão, o

Follio)

SINOMED^A
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tío
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faz Patriota e Livres

corarole decihco Estados. No fim,

Bolsonaro podccalrno colode
outralegenda. "Nãosou profeta,
soutécnico. Eaclioqueéoque

]l Biavam com23e qucieiróoo

provavelmentevai acontecer".

-nudarem de pianos

Ainda assim. Bacrusosinalizou

com a possibilidade de receber

"rerapa-meporhfrTroíi»" éo

easamèmo corno PSLnãoseja
assimtãofeliz. "Aquiaindatem

Traição' de Bolsonaro

grupobolsonarisia porespaçosna
legenda. "Começaram pedindo o
Diretório Nacional"

Bolsoiuro de vóliá-caso o
à Presidênda da República.

titulo de iráapeçadodramaturgo

Já opublicitário Comijô fól

NelsonRodrigues, escrüaem
1957, masque poderia servir

alçadoà presidência Imerlnado
LivTes depoisqueo movimento
foi expelido do PSL,onde
milltavamhavia dois anos,pornào

perfeliamentede epíteioparaa

Pahicta, Adilson Danoso, cdo

concoitlaremçoma chegada dele,

presidemè interino do Livres,

o Bolsonaro.'

PaidoContl|o, Mesmo que cm

Barroso, clara mente, não pretende

diferentesníveis,os dois viram

fecharas portasparaBolsonaro.

seusprojetos políticos scrõn
atropelados pelocasamento
consumado (expressão usada
pelospróprios cmólvldos)entreo
deputado JairBoIsunaio (FSC-RJ)

Porisso,qua'ndo falacmtraição,
fazquestão de recitarquea

CO PSL, deLuciano BivarfFI^

traiçãofoida equipe do deputado.
*0 Bolsonaro foi enganado porurn

grupo nul-imeiKionado queestá
ao rcdordcle.Essegrtiponãoquer

vagaparaele.Más coma condição
de tero controlepolítico do
parddo: Aqui,eu digo.ele pode
terá legenda-isso se nenhuma
denúncia pegarnele."
Ou seja, Barrosonão acreditouque
ocasameniodo deputadocomo

PSI.possavingar. "Já temmuito
arranliâolá no PSL. Eles(o grupo

do Bolsonaro) vãopedir tudoe
vai darbriga.Aquino Patriota

nósicimsumaunidade giandc.
Aqui,quando eu falo'a' 6 'a'.

Aqui. quando oufalo 'vocêserá

Livres,admitiuque itb cálculo

olinásta. Ele viiias redes sociais do
Livres crescer em uma semana o

quecrescia emseise temrecebido
a solidariedade de partidos como

metade Va favor. No Patriota não

definimos se os candiiliiosdo

O presidentedo PEN-Pairiota

temessaquestãode maioria, arjul

Liva-svão sair por iim panhlo ou

lemiinanlmiiiadc,"

espalhados porvários."fEsraído

Barrosoprevêquea candidatura

Onlãie)

@(^Ki,iAÚ*êpat
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PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2018

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
";Èeressados, que realizará nos termos da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores, às 10:30 horas do
âia 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° 02/2018, regime de execução do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as

condições estabelecidas neste Edital, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, conforme anexo I. para atender as
necessidades deste Município.

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

J^rge Luiz Brito Silva
Pregoeiro

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

E-mall: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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DECLARAÇÃO DE AFIXACÃO DE EDITAL

Declaro pára os devidos fins que o Edital da Licitação Modalidade Pregão Presencial n° 02/2018,
foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

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

^Jorge Cuiz Brito Siiva
Pregoeiro
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