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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N". 03/2018-
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° 03/
2018-MATINHA, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não
perecíveis paira atender a demanda do Hospital Municipal - Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social-Matinha/MA, no dia 25 de
janeiro de 2018, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na Câmara
Municipal de Matinha, situada na Av.Major Heráclito, S/N - Centro-
Matinha/MA, na forma da Lei 10.520 de 17 de junho de 2002, aplican
do-se os procedimentos determinados pela Lei Complementam®123/
2006 alteradapelaLei Complementam® 147 de 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 naRua 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
Editaltambémse encontraà disposiçãodos interessados na páginaoficial
desta Prefeitura www.matinha.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço epelo telefone(98) 33571640. Matinha, 09 dejaneiro de
2018. Raimundo Nonato Valols Moraes. Pregoeiro - Matinha/MA.

AVISODE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N®. 04/2018-
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 menor preço,cujo objeto é acontratação de em
presa especializa para fòmecimento de gás de cozinha (recarga) desti
nados a Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Ação Social, Secreta
ria Mimicipal de Administração e demais secretarias,no dia 26 de janei
ro de 2018, às 8h30min, na Câmara Municipal de Matinha, situada na
Av.Major Heráclito, s/n, Centro - Matinha/MA, na forma da Lei 10.520
de 17 de junho de 2002, aplicando-se os procedimentos determinado
pela Lei Complementam® 123/2006alteradapelaLei Complementam®
147 de 07 de agosto de 2014 e,subsidiariamente, a Lei n.° 8.666/93.
OEdítal e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comis
são Permanente de Licitação - CPL situada na Rua Coronel Antônio
Augusto, S/N, Centro - Matinha/MA, de segxmda 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, exclusivamente, através de 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 Valols Moraes. Pregoeiro - Matinha/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DELICITAÇÃOPREGÃOPRESENCIAL03/2018. 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 PARA SERVIÇOS DE INTERNET.
Abertura das propostas dia 26/01/2018 às 08:30 horas, sala de reunião,
situada à Av. Getúlio Vargas, n° 135 - Centro, nesta Cidade, os interes
sados poderão acessar o site: www.saoioaodospatos.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 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.

D.O.PUBLICAÇÕES DETERCEIROS

AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018. 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 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 interessadospoderão acessar o site: >v^vw.saojoaodospatos.
ma.gov.br. ou obter cópia impressa do presente Edital e seus anexos,
no endereço acima mencionado, de 2® a 6®, no horário: OShOOmin 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 PRESENCIALN® 004/2018 - CPL^
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de
pneus, câmara e acessórios destinados a veículos das Secretarias e
Fundos do Município de Mirinzal-MA. ABERTURA: 25.01.2018, às
08h30min. ENDEREÇO: Av. Pedro Almeida Júnior, 466, Centro -
Mirinzal-MA. TIPO DE LICITAÇÃO: MenorPreço 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 DOEDITAL: Oedital estaa disposição dosinteressados naSala
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 de janeiro de 2018. CARLOS ALBERTO
CHAGAS GARCÊS - Presidente da CPL.

PREGÃOPRESENCIALN® 005/2018- CPL- OBJETO:Contratação
de empresa especializada em serviços de recuperação e manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, bebedou
ros, freezers 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 DE LICITAÇÃO: 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
ÇÃODOEDITAL: Oeditalestáà disposição dosinteressados naSala
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 de janeiro de 2018. CARLOS ALBERTO
CHAGAS GARCÊS -Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIALN® 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; LeiN® 10.520/02,
Decreto Federal n® 3.555/00, e subsidiariamente com aLei N°. 8.666/93
e suas alterações, OBTENÇÃO DO EDITAL: O editalesta 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 PRESENCIAL N® 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 14h30min. ENDEREÇO: Av. Pedro Almeida
Júnior, 466, Centro - Mirinzal - MA.TIPODE LICITAÇÃO; Menor
Preço por Lote/Item.LEGISLAÇÃO: Lei N° 10.520/02, DecretoFe
deral n° 3.555/00, e subsidiariamente com a Lei N®. 8.666/93 e suas
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Você já fez o exame de HIV/AIDS?
Eporque deve ser feito com urgência...
o envolvimento com o sodoeducstivo me
le\'oua pesquisas, cuisose Iciluradeotífica
em divenas áreas. Ao terminar o curso sobre
Leishmaniosespela Unllo Panamcrlcaoade
SaúdeeOMS- Organização Mundialde
Saúde, passei a ler uma dimensãomaior sobre
o organismohumano e os diversos agentes
infecciosos que todos estamos sujeitos a
contrair. Alguns tãoterríveis porlevar à moite
de fontiaassustadora e sofrimentos que não
podemos imaginar, comoo vfnísda raiva
que ataca o cérebro causando convulsões
severas,os diversostiposde Leishmanioses
Sue vão da invasão das vísceras auma espécie

elepraquecomeas cartiiagens e causam
feridasbravas, aquelas com aparênciade um
vulcão.E, parameuespanto,o Maranhãoé
um dos lugaresmais perigosos do mundo para
se contrairessasdoenças. Em Baireirbihas
foram encontradasinúmeras espécies do
mosquitoque iranstniteas Leishmanioses
do gêneroLuizomyiadistribuídasporioda
a região.O que todas essas espécies que
transmitem patdgenostema ver como vírus
HlV?Tudo!Eexpiicooporquê:os termos
médicosimunocompeteme e imimodeprímído,
nos dão a dimensão de como funciona o nosso
organismo, /mimodeprímidoé o estágio
nnde o oiganismo hca facilmenteexposto ao

~'ede vírus,baaérias, fungos,parasitas
outros. Um exemplo é o padcnie

. 'nbientehospitalar, apásumacirurgia
contraiumabaaéria e contraiumainfecção
generalizada por nlo possuirdefesasno
organismoe acaba em óbito. Imunocompetenre,
oorganismo écapaz deproduzir uma réposta
a um determinadoantígenode umapatógeno
agressivo qualquer. Exemplo éovíiús
da gripe que grandepane da população é
Imunocompeiente, ondeo organismo é capaz
de produzirumarespostae eliminara açãodo
vírus.Atéaqui temosumadimensão de como
o organismofunciona ou não aos ataques
externos.E é exatamente isso que devemos
entender no caso do HIV/ AIDS. HIV é o
vírus, AIDS é a doença causada pelo vírus.
AIDSé o estágio finalda doençaprovocada
peloHIV, vírusquecausamaisdanosao
sistetnaimunoldglco que existe.Grandepane
da populaçãosexualmenteativa não sabe e
não tem consciência disso, relacionamentos
amorosos estãocadavez maisperigosos e
até mesmo dentro dos casamentos os riscos
são enormes porque o contemporâneose
fundamenta noprincípiodo prazere quase
todos estamos inseridos neste contexto. Exames

de HIV- AIDS para quem tem vida sexual
ativatemque ser feitoanualmente como
segurança. Se vocêprestoubematençãono
que leu acima entenderá por que deve ser
feito.O vírusHÍVpodepermanecer poranos
sem se manifestar,mas a qualquer momento
ele pode agir e matar do dia pan noite numa
simplesgripe,pneumonia, bactériase por

diversasoutrascausas.Por istoas campanhas
do govano incentivandoa população a fazer o
teste rápida HIV. Vejao por quê do desespero
do Sistema de Saúde convocandoas pessoas a
tomarem consciência da necessidade de fazer
o TesteRápidoHIV.Os númerosdo UNAIDS,
dizem tudo: das 4500 novas Infecçõespor
HIV cm adultos cm 2016,35% ocorreram
entre jovens de 15 a 24 anos, muitos associam
aATDS somente aprahssioiúis dosexo, aos
gays,transginerosou usuáriosde drogas,mas
os dados desmentem,hoje a grande epidemia
está ocorrendo entre os adolescentes em
idade cscoiari isso é multo grave e de uma
seriedadesemprecedentes. Ummalsilencioso,
devastador,maligno ao extremo, avança
sem controle em todas as camadas sociais,
principalmente em ambientesdesafiadores
comacessoinsuficiente ã informação, a
alimentos, educação, moradia, e com altas
taxas de violência, onde a percepção do risco
dadoença,o usode preservativo e o testede
HIV,praticamente nãoexistenuApesar dc
todos os apelos do governo, das campanhas
publicitárias,a maioria das pessoas acha que
estálivre e pretenda e que nãopredsa
fazer exames. Muitos assodam azar aos
exames os quais podem loceniivar a aparecer
doençasnodiagnóstico e morrerem. Só que
é exatamenteao contrário, quanto mais cedo
ser diagnosticadomais diaoces de tratamentos
eficazesquemanterãoo vírusinativoe com
issosobrevivercommaisqualidade de vida.
Outroíaiorpreocupante é a dlminalizaçãoe a
esiigmação dosgruposde riscos,profissionais
do sexo, gays, transgêneros, usuáriosde dragas,
entre osprofi^onais desaúde, emsuamaioria

não estão preparadospan um atendimento
humanizado a essas minorias extremamente

vulneráveis, que evitamfazerexamespelo
receio da discriminação, preconceitoe
rejeição.Essesistemaquehojepredomina
nos órgãospúblicosde remediar, temoue ser
combatido. Épreciso colocar a^nte decargos
públicos, técnicos competentes que valorizam
a prevenção como a melhor opção, levar ás
escolas de forma constante e temática onde
o direito a Informaçãoe formaçãonão sejam
negados, comovemosnosdiasde hoje.
Temosdesenvolvidoum projeto dc intervenção
socioeducativa na áreade prevençãoãs DSTb
noquala criança,o joveme o adultorecebem
uma revista e umjogo educativo e também
assistem auma p^estra com umconteúdo de
alto nivel sobre o assunto.
Conhecimento queprevine,que salvae evita
gastos astronõndcos pelos governosdas três
esferas: municipal, estaduãe federal. Todos
aquelesquepaiiicipamdesteprojeto,levam
conhecimentopara uma vida e se tomam
muItipUcadores. Nossoapeloaos gestoresde
Instituições e órgãos: soíidtem esteprojeto
educativoque está sendo desenvolvidoe
aperfeiçoado há maisde meiadécadal A
sodedade e todos nós seremos beneficiados
coma educação e a informação, a formamais
eficazde prevenção!
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PaSfEITURAMUNtaPAl D{ MItACRZS M MAAANHAO

AVISO DEUCrTAÇÃO
TOMADADEPREÇOS N.s 001/2018. A Comissão Permanente de
Licitação de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna
pública, para conhecimento dos Interessados que fará realizar,
soba égide da Lei n.s 8.666/93, e suas alterações 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) Saias de Aula no Povoado Placas dos
Tucuns 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 saia da Comissão Permanente de Licitação,situada
na Rua Coronel Francisco Macatrão n! 198 - Centro - Milagres
do Maranhão • MA. O edital e seus anexos encontram-se dispo
níveis na saia da Comissão de Licitação, horário de atendimento
das 08:00 as 12:00 hs. Estabelecimentos adicionais no mesmo
endereço e/ou pelo telefone (93) 93427-2269. Milagres do Ma
ranhão - Ma, 09 de janeiro de 2018. Domingos Alves dos Reis
Neto- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURAMUNiaPAl DEMILAGRES DO MARANHAO

AVISO DE UCITAÇÃO
TOMADADEPREÇOS N.« 002/2018. AComissão Permanente de
Ucitação de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna
pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.s 8.666/93, e suas alterações posteriores,
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
por item, que tem como objeto a Conclusão da Construção de
01 (uma) Quadra Poliesportíva Coberta na Sede do Município
de Milagres do Maranhão/MA, nodia31de janeiro de 2018, as
11:00 horas (horário de Brasfila), na sala da Comissão Perma
nente de Ucitação, situada ira Rua Coronel Francisco Macatrão
nS 196 - Centro —Milagres do Maranhão - MA, O editai e seus
anexos encontram-se disponíveis na saia da Comissão de Lici
tação, horário de atendimento das 03:00 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
2016. Domingos Alves dos Reis Neto —Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DE LiCiTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.
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
Licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial, Tipo
Menor Preço Por Item,objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
DEEVENTOS. Abertura das propostas dia 26/01/2018 às
10:30 horas, sala de reunião, situada à Av.Getúlio Vargas,
ns 135 - Centro, nesta Gdade, os Interessados poderão
acessar o site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, ou
obter cópia impressa do presente Edital e seus anexos,
no endereço acima mencionado, de 23 a 63, no horário:
OShOOmin às 12h00min mediante pagamento no valor
de R$ 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM expedido
pela Secretaria Municipal de Nzenda, noendereço acima
mencionado, Jorge LuizBrito Silva, Pregoeiro.

PRErEITURArMUNiaPALDEMIlAGRESDOMAHANHSO

AVISO DE UCITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBUCA N.3 001/2018. A Comissão Perma
nente de Ucitação de Milagres do Maranhão, Estado do Mara
nhão, torna pública, para conhecimento dos interessados que
fará realizar, sob a égide da Lei n.> 8.666/93, e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Concorrência Pública, do
tipo menor preço gtobai, que tem como objeto a Construção de
01 (uma) Creche Pró Infância Tipo I, na Sede do Município de
Milagres do Maranhão/MA, no dia 16 de fevereiro de 2018, as
09:00 horas (horário de Brasília], na saia da Comissão Perma
nente de Ucitação, situada na Rua Coronel Francisco Macatrão
n9198 - Centro - Milagres do Maranhão • MA, O editai e seus
anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Lici
tação, horário de atendimento das 03:00 as 12:00 hs. Estabe
lecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone
(93) 98427-2269. Milagres do Maranhão - Ma, 09 de janeiro de
2018. Domingos Alves dos Reis Neto - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
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Uso da tecnologia no tratamento
das hérnias cervlcals

o segmento de maiormobilidade
da coluna vertebral é a ccrvlcal
(pescoço). Estesegmento é
compostopor 7 vériebras(ossos
dopescoço), interposto por
discos,excetoentrea primeirae
segundavénebra.Nestaregião
passamnervose estes formamElexos nervosos que vão para os

taços. Osdiscos aolongodo
tempo tendem a sedesidratar,
juntamentecomalterações
mecânicasou traumáticaspodem
favorecero surgimentodas
hérnias díscais e seu contato com
os nervostrazemdoresque podem
sernacervical ouirradiada para
os membrossuperiores.

COMO A TECNOLOGIA
PODE AJUDAR NESSES
CASOS?

Apósexaminaro padente
fica mal* daro entender as
possíveis causas e quaistécnicas
osteopáticas utilizar, agregando
a issoaTração Cervical
Computadorizada que tem sido
uma das melhores ferramentas
mundiais no tratamento não
cirúrgico. Omotivo é quepor
melodela é possívelqueo
lerapeuta possa exercer uina
pretísatração (atodeesticar
ou puxar,geralmente para
alongar uma determliúda pane
ousepararduasoumaispartes)
porumtempoprolongado,
utiUzaodo protocolos usados
nnmdialmente de acordo com
o quadroapresentado pelo
padente. A traçãoconsegue

gerarumpressãonegativaque
favoreceo retomodo discoparao
espaçoarticular,descomprimindo
as regiõesnervosas da cervicaL
Este mesmo pilndpio pode ser
aplicado para are^ãolombar
(admadosquadris), pormeio
daMesa Fiòão-Distraçào
Computadorizada.
Ouso dessesequipamentos
favoiecea predsão dos resultados
e a diminuição dechancede
reinddivas. ÊInteressante que
comesseavançotecnológicoa
grandemaioriadospadentes
podan retomaras atividades
usicasorientadas,o quetambém
favorece os resultados do
tratamento. Essametodologia está
a disposição paraa população
emSãoLuís,quedeseja eficácia
DOtratamento das hémias discals
e demais alterações nacoluna
vt^rai, omesmo possui grande
aceitação entreos médicos e
fisioterapeutas de todo Brasil
Comece o ano bem e com
saúde,agende suaconsulta.
Fundonamosdesegundaa sexta
da 8 às 18 horas e sábado de 8 ãs
11 horas, atendimento por hora
marrada.

ESTADO DO MARANHÃO ^
PREFEITURA MUNICIPALDESÃO JOÃO DOS PATOS-MA

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
Ucitaçãona Modalidade Pregão, na forma presencia].Tipo
Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERNET.
Abertura das propostas dia 26/01/2018 às 08:30 horas,
sala de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, na 135 -
Centro, nesta Cidade, os Interessados poderão acessar
o site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, ou obter cópia
impressa do presente Edital e seus anexos, no endereço
adma mencionado, de 23 a 63, no horário: OShOOmin às
12h00min mediante pagamento no valor de R$ 50,00
(dnquenta reais), através de DAM expedido pela Secretaria
Munidpal de Fazenda, no endereço adma mendonado,
Jorge LuizBrito Silva, Pregoeiro. /

^

PREFEITURA MUNtOPALDEMItAGRESDORURANHAO

AVISO DEUCITAÇAO
CONCORRÊNOA PÚBUCA N.s 002/2018. A Comissão Permanente
de Licitação de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna
pública, para conhecimento dos Interessados que 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, por
lote, que tem como objeto a Condusão da Construção de 01 (uma)
Escolade 12 (doze) salas-E.M. de Povoado Sitiodo Meio, e 01 (uma)
Escola de 06 (seis) saias—E.M. do Povoado São Roque, na Zona Rural
do Município de Milagres do Maranhão/MA, no dia 16 de fevereiro
de 2018, as 11:00 horas (horário de Brasília], na sala da Comissão
Permanente de Ucitação, situada na Rua Coronel Francisco Macatrão
nRi98-Centro-Mliagresdo Maranhão-MA.Oeditale seus anexos
encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Ucitação, horário
de atendimento das 06:00 as 12:00 hs. Estabelecimentos adicionais
no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98427-2269. Milagres
do Maranhão -Ma, 09 de janeiro de 2018. Domingos ANes tios Reis
Neto —Presidente da Comissão Permanente de Ucitação.
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GOVERNO PARTICIPATIVO ^ Unícef
Estado Do Maranhão «piçÀoion.joiô

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos.nia.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 10300/2018

PREGÃO PRESENCIAL N'' 03/2018

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
aía 26 de janeiro de 2018, na sala de Reunião da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Ma,
situada na Avenida Getúiio Vargas n° 135, nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 03/2018, regime de execução do tipo menor preço por item, de acordo com as
condições estabelecidas neste Edital, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA SERVIÇOS DE INTERNET, conforme anexo I, para atender as necessidades deste Município.

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

Pregoeiro

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

E-maii: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



GOVERNO PARTICIPATIVO ^ iinií-í^f
Estado Do Maranhão ipif&oxon-iotò

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma
j Avenida Getúlio Vargas, 135 -Centro. CEP 65665-000
j w\vw.saojoaodospatos.ma.gDv.br
j :

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 10300/2018

PREGÃO PRESENCIAL N® 03/2018

DEGLARACÃO DE AFIXACÃO DE EDITAL

Declaro para os devidos fins que o Edital da Licitação Modalidade Pregão Presencial n° 03/2018,
foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal.

fge Luiz BritoSilva
Pregoeiro

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

CNPJ; 06.089.668/0001-33 • Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br


