SEGUNDA-FEIRA, 15-JANEIRO-2018

D.O. PUBLICAÇÕES DETERCEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA-MA

AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018. APre

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N®. 03/2018-

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.

MATINHA. A Prefeitura Municipal de Matinha, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma público para conhecimento dos interes
sados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial n® 03/
2018-MATINHA, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não
perecíveis para atender a demanda do Hospital Municipal - Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social-Matinha/MA, no dia 25 de
Janeiro de 2018, às OShSOmin (oito horas e trinta minutos), na Câmara
Municipal de Matinha, situada na Av. Major Heráclito, S/N - CentroMatinha/MA, na forma da Lei 10,520 de 17 dejunho de 2002, aplican
do-se os procedimentos determinados pela Lei Complementam® 123/
2006 alteradapela Lei Complementam® 147de 07 de agosto de 2014 e,
subsidiariamente, a Lei n.° 8.666/93. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação
- CPL situada na Rua Coronel Antônio Augusto, S/N, Centro - Matinha/
MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h:00min às 12h:00min,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusiva
mente, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. Esse

Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
DE EVENTOS. Abertura das propostas dia 26/01/2018 às 10:30 ho

ras, sala de reunião, situada àAv. Getúlio Vargas,n® 135 - Centro, nesta
Cidade, os interessados poderão acessar o site: ww^v.saojoaodospatos.
ma.gov.br. ou obter cópia impressa do presente Edital e seus anexos,
no endereço acima mencionado, de 2® a 6®, no horário: 08h00min às
12h00minmediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais),
através de DAM expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, no
endereço acima mencionado, Jorge Luiz Brito Silva, Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL-MA

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N® 004/2018 - CPL^
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de
pneus, câmara e acessórios destinados a veículos das Secretarias e

Edital tambémseencontra à disposição dosinteressados napáginaoficial

Fundos do Município de Mirinzal-MA. ABERTURA: 25.01.2018, às
08h30min. ENDEREÇO: Av. Pedro Almeida Júnior, 466, Centro -

desta Prefeitura wvw.matinha.ma.gov,br. Esclarecimentos adicionais no
mesmoendereçoe pelotelefone(98)33571640.Matinha,09dejaneiro de
2018. Raimundo Nonato Valois Moraes. Pregoeiro - Matinha/MA.

Mirinzal-MA. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote/Item.
LEGISLAÇÃO: Lei N® 10.520/02, Decreto Federal n® 3.555/00, e

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N®. 04/2018-

da CPL no endereço citado acima, onde poderá ser consultado e/ou
adquirido através de pagamento de uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta
reais). Mirinzal - MA, 05 dejaneiro de 2018. CARLOS ALBERTO
CHAGAS GARCÊS - Presidente da CPL.

MATINHA. A Prefeitura Municipal de Matinha, através de seu Prego
eiro e Equipe de Apoio, toma público para conhecimento dos interes
sados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial n°04/
2017-MATINHA, tipo menorpreço,cujo objeto é acontratação de em

presa especializapara fornecimento de gás de cozinha(recarga)desti
nados a SecretariaMunicipalde Educação,Saúde,Ação Social,Secreta
ria Municipalde Administração e demaissecretarias,no dia 26 dejanei
ro de 2018, às 8h30mm, na Câmara Municipal de Matinha, situada na
Av.Major Heráclito, s/n. Centro - Matinha/MA,na fonna da Lei 10.520
de 17 de junho de 2002, aplicando-se os procedimentos determinado
pelaLei Complementam® 123/2006 alteradapelaLei Complementam®
147 de 07 de agosto de 2014 e,subsidiariamente, a Lei n.® 8.666/93.
OEdital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comis
são Permanente dc Licitação - CPL situada na Rua Coronel Antônio
Augusto, S/N, Centro - Matinha/MA, de segunda à sexta-feira, no

horário das 8h:00min às 12h:00min, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimentoda importânciade
R$30,00(trintareais) feito,exclusivamente, atravésde Documento de
Arrecadação Municipal - DAM. EsseEdital também se encontra à dis
posição dos interessados na página oficial desta Prefeitura
www.matinha.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo ende
reço e pelo telefone (98) 33571640. Matinha, 09 de janeiro de 2018.
Raimundo Nonato Valois Moraes. Pregoeiro - Matinha/MA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
AVISODE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2018. A Pre
feitura de São João dos patos - MA, atravésde seu Pregoeiroe Equipe
de Apoiotoma público,para conhecimento dos interessadosque esta
rá realizando Licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial.
Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERNET.
Aberturadas propostasdia 26/01/2018às 08:30horas, salade reunião,
situada à Av. Getúlio Vargas,n° 135 - Centro, nesta Cidade, os interes
sadospodeiàoacessaro site:www.saojoaodospatos.ma.gov.br. ou obter
cópia impressa do presente Edital c seus anexos, no endereço acima
mencionado, de 2" a 6®, no horário: OShOOmin às 12h00min mediante
pagamento no valor de RS 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM

expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, no endereço acima
mencionado, Jorge Luiz Brito Silva, Pregoeiro.

subsidiariamente com a Lei N®. 8.666/93 e suas alterações, OBTEN

ÇÃO DOEDITAL: Oedital estaa disposição dosinteressados na Sala

PREGÃO PRESENCIAL N® 005/2018 - CPL - OBJETO: Contratação
de empresa especializada em serviços de recuperação e manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, bebedou
ros, íreezers e geladeiras instalados nas dependências das Secretarias e
Fundos Municipais de Mirinzal - MA. ABERTURA: 25.01.2018, às
09h30min. ENDEREÇO: Av. Pedro Almeida Júnior, 466, Centro -

Mirinzal-MA. TIPO DELICITAÇÃO: Menor Preço por Lote/Item.
LEGISLAÇÃO: Lei N® 10.520/02,Decreto Federal n® 3.555/00 e
subsidiariamente com a Lei N° 8.666/93 e suas alterações. OBTEN

ÇÃO DO EDITAL: Oedital estáàdisposição dos interessados naSala
da CPL no endereço citado acima, onde poderá ser consultado e/ou

adquiridoatravés de pagamento de uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta
reais). Mirinzal - MA, 05 dejaneiro de 2018. CARLOS ALBERTO
CHAGAS GARCÊS -Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL N® 006/2018 -CPL - OBJETO: Contratação
de Empresa Especializada no fornecimento de materiais de cozinha e

outrosdestinados as Secretarias e Fundos do Município de Mirinzal MA. ABERTURA: 25.01.2018, às llh30min. ENDEREÇO: Av.Pedro
Almeida Júnior, 466, Centro - Mirinzal - MA. TIPO DE LICITA

ÇÃO: Menor Preço porLote/Item. LEGISLAÇÃO: Lei N° 10.520/02,
Decreto Federal n® 3.555/00, e subsidiariamente com a Lei N®. 8.666/93

e suas alterações, OBTENÇÃO DO EDITAL: Oedital esta a disposi
ção dos interessados na Sala da CPL no endereço citado acima, onde
poderá ser consultado e/ou adquirido através de pagamento de uma

taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Mirinzal - MA, 09 de janeiro de
2018. CARLOS ALBERTO CHAGAS GARCÊS- Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIALN® 007/2018 - CPL - OBJETO: Contratação
de Empresa Especializada na realização de serviços de malharia desti
nados as Secretarias e Fundos do Município de Mirinzal - MA. ABER
TURA: 25.01.2018, às MhSOmin. ENDEREÇO: Av. Pedro Almeida

Júnior, 466, Centro - Mirinzal - MA.TIPODE LICITAÇÃO: Menor
Preçopor Lote/Item. LEGISLAÇÃO: Lei N® 10.520/02, Decreto Fe
deral n® 3.555/00, e subsidiariamente com a Lei N°. 8.666/93 e suas
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Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10400/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018

AVISO DE LICITACAO

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 10:30 horas do
uta 26 de JANEIRO dê 2018, na saia 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° 04/2018, regime de execução do tipo menor preço por item, de acordo com as

condições estabelecidas neste Editai, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS, conforme anexo I, para atender as necessidades
deste Município.

São João dos Patos - MA, 15 de Janeiro de 2018.

^rge Luiz Brito Silva
Pregoeiro

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

E-mail: prefeÍturadesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

PREFEITURA DO MUNiaPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10400/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018

DECLARAÇÃO DE AFIXACÃO DE EDITAL

Declaro para os devidos fins que o Edital da Licitação Modalidade Pregão Presencial n° 04/2018,
foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

São João dos Patos - MA, 15 de janeiro de 2018.

J6rae
)rge Lüíz Brito Silva
Pregoeiro

CNPJ; O6.O89.668/000I-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
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Você já fez o exame de HIV/AIDS?
Eporque deve ser feito com urgência...

wwwjofn4lpe4uenâ.eom

Dr, Igor GomeE
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Uso da tecnologia no tratamento

o eavolvinenu) com o sodoalucaiivo me

das hérnias cenricais

levoua pesquisas, cunos e leituradcniífica
em diversas áreas. Ao terminar o curso sobre

l^ishmanlosespela UniãoPanameiicana de
Saúdee OMS- Organização Mundial de
Saúde, passei a ter uma dimensão maior sobre
o organismo humano e os diversos agentes

infecdososquetodosestamossujeitosa

contrair. Alguns cão leníveis por levar à mòrte
de formaassustadora e sofrimentosquenão
podemos imaginar, comoo vírusda raiva
queatacao cérebrocausando ccnvulsfies
severas,os diversostiposde Leishmanloses

Soe vão da invasão das vísceras auma espéde
elepraquecomeas canilagense causam
feridasbravas,aquelascomaparênda de um
vulcão. E, para meu espanto, o Maranhão é

umdos lugaresmaisperigososdo mundopara
se contrair essas doenças. Em Batreitinhas

foramencontradas inúmerasespécies do
mosquitoque transmiteas Leishmanioses
do gêneroLutzomyiadistribuídasporioda
a região. O que todas essas espécies que
transmitempaiõgenostem a ver com o vírus
KIV?Tudol EexplicooporqCitos termos
organismo. Imunodeprmüdoi o estaco
onde o organismofica facilmente exposto ao

t ede vírus,bactérias, fungos, parasitas
'outros. Um exemplo é o paciente
>nbiente hospitalar, após uma druigla

contraiumabactériae contraiumaInfecção
generalizada pornãopossuirdefesasno
organismo e acabaem Óbito. Imunocompttenie,
o organismoé capaz de produzir uma resposta
a um determinadoandgeno de uma patógeno

agressivo qualquer. Exemplo é o vfrus
da gripequegrandeparteda população é
imunocompetenie, ondeo organismo é capaz
de produzirumarespostae eliminara ação do
vírus.Atéaqui temosumadimensão de como
Oorganismo fundona ou não aos ataques
externos. E é exatamente isso que devemos
entender no caso do HIV/AIDS. HlVé o

diversasoutrascausas.Por istoas campanhas

não estão preparados para um atendimento

do governo mcentivando a populaçãoa fazer o
teste rápido HIV. Veja o por quê do desespero

vulneráveis, queevitamfazerexamespelo

do Sistemade Saúdeconvocando as pessoasa

receio da disaimlnação, preconceitoe

amorosos estão cada vez mais perigosos e
fundamenta no prindpio do prazer e quase

HIV em adultos em 2016,35% ocorreram

públicos, técnicos competentesque valorizam

entre jovens de 15 a 24 anos, muitosassodam

3 prevençãocomoa melhoropção,levarãs
escolas de foima constante c temática onde

os dados desmentem, hoje a grande epidemia
está oconendo entre os adolescentes em

Idadeescolarl isso é multo grave e de uma

seriedadesem precedentes. Ummalsllendoso,
devastador,maligno ao extremo, avança
sem controle em todas as camadas sociais,

prlndpabneiue emambientes desafiadores

exames os quais podem incentivar a aparecer

doenças no diagnóstico e morrerem. Sóque

de HIV- AIDSparaquemtemvidasexual
ativatemqueser feitoanualmente como
segurança. Se vocêprestoubematençãono

é exatamente ao contrário, quanto mais cedo
ser diagnosticado mais chances de tratamentos

que leu adma entenderá por que deve ser

isso sobreviver com mais qualidade de vida.
Outro fator preocupaitte é a crlminallzação e a

simples ^pe, pneumonia, baaérias e por

nos orgãospúblicosde remediar, tem<me ser

a AIDSsomentea profissionais do sexo,aos
gays, transglnerosou usuáriosde drogas,mas

todos estamos inseridos neste contexto. Exames

feito.O vírusHIVpode permanecer por anos
semse manifestar, masa qualquermomento
ele podeagire matardo dia pua noitenuma

ptexos nervosos que vão para os

combatido. Épreciso colocar a Crente decargos

sãoenormesporqueo contemporâneo se

nlo tem consdênda disso, reladonamentos

bumanizado a essas tninorias extremamente

o TesteRápidoHfV.Os númerosdo UNA1DS,
dizemtudo:das4500 novasinfecçSes por

fazer exames. Muitos assodam azar aos

da população sexualmente ativanãosabe e

o direitoa informação e formação nãosejam
negados,como vemos nos dias de hoje.

Temosdesenvolvido um projetode intervenção
socioeducaiiva na área de prevenção ás DSTb

braços. Osdiscos ao longodo
tempotendem a se desivatar,
juntamente comalterações
hérnias discals e seu contato com

comsse avanço teoioló^coa
grande maioria dospadentes

os nervos trazem doresquepodem
serna cctvical ou Irradiada para

físicasorientadas, 0 quetambém

os membrossuperiores.

favorece os nsultados do

Apósexaminar o padente

Conhecimento que prevbie,quesalvae eviu
gastosastronômicos pelosgovernosdas três
esferas: municipal, estaduale federal. Todos
aquelesque participam desteprojeto,levam

possíveis causas e quaistécnicas
osteopáilcas utilizar, agregando
a isMa TVação Ceivicai

multiplicadores. Nossoapeloaosgestoresde

fica mais daro entender as

Computadorizada ^ lansido

uma das melhores terramentas
muntiiais no tratamento não

citúr^co. O motivoé que por

aperfeiçoado hámais de meiadécadal A

podemretomaras atividades

tratamento. Essametodologia está

a disposição para apopulaão

cmSãoLuís,quedeseja encáda
no tratamento das hérnias discals

e demais alterações na coluna
votebral, o mesmopossuigrande

aceitação entreos médicos e
Csioterapeutas detodoBrasil
Comece o ano bem e com

saúde,agende suaconsulta.
Fundonamosde segundaa secta
da 8 ãs IB horas Csábado de 8 ás

II horas,atendimento pv hora

meiodelaé possível queo

sociedade e todos nós seremos beneficiados

lerapeuta possa exercer uma

com a educação e a informação, a formamais

precisa tração(atodeesticar
ou puxar, geralmente para
alongar umadeterminada parte
ousepararduasou maispartes)
porumtempo prolongado,
utilizando protocolos usados

eficaz de prevençlol
RONAIOO XeOtFF OAOHIAWI

PALSSTUNTX CARTUNISTA

estigmação dosgrupos deriscos, profissionais

SOCIoeOUCATIVO.
GRADUANDO EM PSICCIOOIA.
ISVt UMA PAiaSIRA EDUCATIVA RARA
SUAZSCOLA OU EMPRESA.

do sexo,gays,transgêneros, usuWosde drogas,

CONTATOS PELO FONE: IS->nS404S7

OUe.HAILrtilaflMn>le«fMaccm

entre osprofi^onals de saúde, em sua maioria

e a diminuição de chancede

favorecer o surgimento das

alto nível sobre o assunto.

insticuições eórgãos: solidiem este projeto
educativo que está sendo desenvolvido e

favorece a predsãodosresultados

rdoddivas. ÊInteressante que

umarevistae umJogoeducativoe também
assistema uma palestracom um conteúdo de

conhe^entopara uma vida e setomam

Este mesmo prindpio pode ser

aplicada para are^ãolombar

(adma dos quadris),por meio
da Msa Flexão-Distração
Computadorizada.
O uso dessescquipamcnios

mecânicasou traumáticas podan

COMO A TECNOLOGIA
PODE AJUDAR NESSES
CASOS?

noquala criança, o jovem e o adulto recebem

eficazesquemanterãoo vírusinativoe com

^

ESTADO DO MARANHÃO

mundialmente de acorda com

o quadroapresentado pelo
padente.A traçãoconsegue

E5TAD0 DO fVIARANHÃÜ

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
'

espaço aiticular, descomprirnlndo
asre^Õesnervosas dacervlcal.

do pescoço),interpostopor
discos,excetoentrea primeirae

rejeição. Esse sistema que hoie predomina

até memo dentro dos casamentos os riscos

sistema Imunoló^co que existe. Grande pane

favoreceo retomodo discoparao

segunda vértebta. Nestaregião
passam nervos e estesformam

tomarem consdênda da necessidade de fazer

comacessoinsufidemeá informação, a
alimentos, educação, nutradia, e com altas
taxasde viollnda, ondea percepçãodo risco
da doença,o uso de preservativo e o teste de
HIV,praticamente nãoexistem..Apesarde
todosos apelosdo governo,das campanhas
publicitárias, a maioriadas pessoasacha que
está livre epraiegida e que nãoprecisa

^tus, AIDSé a doençacausadapelo vírus.
AIDSi o estágio finalda doençaprovocada
pelo HIV,vfrusquecausamaisdanosao

gerar umpressão negativa que

da coluna vertebral é a cervlcal

composto por7vãtebras(ossos

médicosimtinocompeieme e imunodeprímldo,
nos dão a dimensão de como fundona o nosso

o segmenio demaiormobilidade
(pescoço). Estesemenio é

PREFEITURA MUNIOPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

PREFEITURA MUNIQPALDE MIIASRES DOMARANHXo

AVISO DE UCITAÇSO
TOMADADE PREÇOS N.e 001/2018. AComIssão Permanente de
Ucitaçio de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, toma

pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar,

sob a égide da Lei n.R 8.666/93, e suasalterações posteriores,
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
por item, que tem como objeto a Conclusão da Construção de

uma Escola de 02 (duas) Salas de Aula no Povoado Placas dos
Tueurts na Zona Rural do Município de Milagres do Maranhão/
MA, no dia 31 de janeiro de 2018, as 09:00 horas (horário de
Brasília], na sala da Comissão Permanente de licitação, situada
na Rua Coronel Francisco Macatrâo n! 198 - Centro - Milagres
do Maranhão - MA. O edital e seus anexos encontram-se dispo
níveis rta sala da Comissão de licitação, horário de atendimento
das 08:00 as 12:00 hs. Estabelecimentos adicionais no mesmo

endereço e/ou pelo telefone (98) 98427-2269. Milagres do Ma
ranhão - Ma, 09 de Janeiro de 2018. Domingos Alves dos Reis
Neto - Presidènte da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.
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

AVISO DE UCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.
A Prefeitura de São João dos patos - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público, para
conhecimento dos Interessados que estará realizando

Licitaçãona Modalidade Pregão, na forma presencial Tipo

Licitação na ModalidadePregão,na forma presencial Tipo
Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS OE DECORAÇÃO
DEEVENTOS. Abertura das propostas dia 26/01/2018 às

Abertura das propostas dia 26/01/2018 às 08:30 horas,

10:30 horas, sala de reunião, situada à Av.Getúlio Vargas,
ns 13S - Centro, nesta Gdade, os interessados poderão

sala de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, n< 135 Centro, nesta Gdade, os interessados poderão acessar

acessar

o site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, ou

Menor Preço PorItem, objetivando a CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERNET.

o site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, ou obter cópia

obter cópia Impressa do presente Edital e seus anexos,

impressa do presente Edital e seus anexos, no enderera

no endereço acima mencionado, de 2< a 6', no horário:
OShOOmin às 12h00mln mediante pagamento no valor

acima mencionado, de 2* a 6^, no horário: OShOOmin as

de RS 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM expedido
pela Secretaria Municipal de Fazenda, no endereço adma

(^nclonado, Jorge Luiz Brito Silva, Pregoeiro.

J

12h00min mediante pagamento no valor de R$ 50,00
(cinqüenta reais), através de DAMexpedido pela Secretaria

Municipal de Fazenda, no endereço acima mencionado,
Jorge LuizBrito Silva, Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNiaPAlDEMIlAGRESdo MARANH&O

PREFEITURA MUNIOPAL OEMILAGRES DOMARANHAO

PREFEITURA MUNIOPALOE MILAGRES DO MARANHlO

AVISO DE UCITAÇXO

AVISO DEUCITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBUCA N.« 001/2018. A Comissão Perma

CONCORRÊNaA PÚBUCA N.* 002/2018. A Comissão Permanente

TOMADADE PREÇOS N.« 002/2018. AComissão Permanente de
Licitação de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, toma
pública, para conhecimento dos Interessados que fará realizar,

AVISO DEUCfTAÇÃQ

nente de Ucicação de Milagres do Maranhão, Estado do Mara
nhão, torna pública, para conhecimento dos Interessados que

de Licitaçãode Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna

licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
por item, que tem como objeto a Conclusão da Construção de
01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta na Sede do Município

fará realizar, sob a égide da Lei n.R8.666/93, e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Concorrência Pública, do
tipo menor preço global, que tem como objeto a Construção de
01 (uma) Creche Pró Infância Tipo I, na Sede do Município de

de Milagres do Maranhão/MA, no dia 31 de janeiro de 2018, as
11:00 horas (horário de Brasília], na sala da Comissão Perma

09:00 horas (horário de Brasília), na sala da Comissão Perma

égide da Lein.* 8.666/93, e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade Concorrência Pública, do bpo menor preço global, por
lote, que tem como objeto a Condusâo da Construção de 01 (uma)
Escolade 12 (doze) salas - E.M. do Povoado Sitio de Melo, e 01 (uma)
Escolade 06 (seis) salat-E.M. do Povoado São Roque, na Zona Rural
do Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 16 de fevereiro

sob a égide da Lei n.> S.666/93, e suas alteraçiSes posteriores,

nente de Licitação, situada na Rua Coronel Francisco Macatrâo
n! 198 - Centro - Milagres do Maranhão • MA. O editai e seus
anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Lici
tação, horário de atendimento das 08:00 as 12:00 hs. Estabe
lecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone
(98) 98427-2269. Milagres do Maranhão - Ma, 09 de janeiro de
2018. Domingos Aives dos Reis Neto - Presidente da Comissão
Permanente de licitação.

Milagres do Maranhão/MA, no dia 16 de fevereiro de 2018, as
nente de Licitação, situada na Rua Coronel Francisco Macatrâo
nS 198 - Centro - Milagres do Maranhão • MA. O edital e seus

anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Lici
tação, horário de atendimento das 08:00 as 12:00 hs. Estabe
lecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone
(98) 98427-2269. Milagres do Maranhão - Ma, 09 de janeiro de

2018. Domingos Alves dos Reis Neto - Presidente da Comissão
Permanente de Ucitaçio.

pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a

de 2018, as 11:00 horas (horário de Brasília], na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Rua Coronel Francisco Macatrâo
ne 198-Centro-Mllagresdo Maranhão-MA. O edital e seus anexos

encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação,horário
de atendimento das 08:00 as 12:00 hs. Estabelecimentos adicionais

no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 96427-2269. Milagres
do Maranhão Ma, 09 de Janeiro de 2018. Domingos Alves dos Reis
Neto-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

