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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N"01/2018/CPL

A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, através da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, toma público, para conliecimento dos interessados
que realizará às 09:00 lioras do dia 15 de Fevereiro de 2018, na sede da Câmara na Avenida Getúlto
Vargas. 120- Centro - São João dos Patos- MA, Tomada de Preço do Tipo Menor Preço poritem/lote,
paraAquisição de material de expediente, limpeza e gêneros alimentícios/copa e cozinha para Câmara
Municipal de São João dos Patos, conforme anexo I, que integra o presente Edital, na forma da lei n"
8.666/93 e posteriores alterações. Este Editai e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2® a 6® feira, nohorário de 8:00 às 12:00.

São João dos Patos (MA), 23 de janeiro de 2018.

EDUARDO RAMOS DE SOUSA ALENCAR
Pregoeiro
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Processo n".o Debate do Maranhão!São Luís, 24 de Janeiro de 2018 |Quarta-Feira

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISODELICITAÇÃO.TOMADADEPREÇO:N°01/2018
- Processo Administrativo n** 005/2018. ACâmaraMunicipal de
São João dos Patos - MA, através da Comissão Permanente de
Licitação toma público para conliecimento dos interessados que
estará realizando licita^ namodalidade Tomada dePreço, do
tipo Menor Preço por Lote e Item, objetivando a contratação de

e Gêneros Alimentíciospara atender as necessidades
da Câmara Municipal, em conformidade com o Anexo I do Edi
tal, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei
Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizai-se às 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2018.
A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da Câmara Municipal, situada a Avenida Getúlio Vargas, 120 -
Centro São João dos Patos - MA, no dia, hora e local citados,
emqueserãorecebidos osenvelejesde propostae habilitação.
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no
mesmo endereço para consulta gratuita, de 2*a 6%das 08:00 ás
12:00 horas. São João dos Patos (MA), 23 de janeiro de 2018.
Eduardo Ramos de Sousa Alencar - Presidente.

COMUNICADO

* Empresa PIVA TRANSPORTE LTDA. CNPJ.

19.163^52/0001-96, Toma publico que REQUEREU junto á
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-

SEMA a renovação da licença Operacional- (LOX para as ativi
dades de Transportesde ProdutosPerigososconformeo Processo
n** 14502/2018á ser localizadono município de São Luis-MA.

COMUNICADO

GeidoAntonio Zltkosld toma público que RECEBEUjunto
à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

- SEMAa Licença ÚnicaAmbientai deRegularização (LUAR)
para a atividade Projeto Agrossilvipastoríl conforme e-Processos
N° 209909/2016 a ser localizado na Fazenda Renovatium no

município de Balsas / MA.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
empresamarawhbísede^^

AWSODEUCn.
PREQÃO PRESENOAL N"

A EMPRESA MARANI : DE ADMiraSTRAÇÂO PORTUÁRiA • EMAP toma
púbOco quBrealizaiáüdiaçâo,na modalidade Pregão Presenciai, tipo MenorPreço

no dia 07A)2i2018 às 10:00 hofss, Hoia Ijocd, na Sala ds Reunião da
locafeada no PrédioSedo da EMAP, situado na Av.dos Portugueses, sM,

^55.085^70, Porto do flaqui, São LuisÁlA, para contratação de emi^esa
iifizada para obtençãoda Outarga de Direito de Usoda água de poçosnos

,-..ninais da Poniada E^jera e PortoGrande,loc3i2ados em São Ijjís-IWA juníoao
órgão ambtertlalcompetente no estado do Manantião,com vaior tot£destimado de R$
47.468,08(quarentaa seta mil,quatrocentose sessenta a oitoreaisaseis centavos),de
aoofdo com o constante no Processo Administrativo n.» 1138/2017-EMAP. de
13.07.2017, e especificações do Editai e seus Anexos, e em conformidade com o
dispostona Lein».10.520,de 17.07.2002,do Decreton' 3.555.de 08de agostode2000
e suas ateraçôes. Decreto n' 8.538/2015. lã Estaduat n"* 9.529/2011. Lei
Complementar n" 123«006, Lei Estadual n" 10.403. de 29 de dezembro de 2015 e
subsidiariamente pela Ld Federaln.»8.666,de 21 deJunhode 1993e soas alterações.
O Edital e seus anexos estão á disposição dos interessados, no sitio
wwwí.emapjra.govJjr. nos Ente transp^ênda^fidlações. podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CSL/EMAP,durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 hoias e das
13:00 às 17:00 hora, através da apresentação de dispositivo de arma2enagem
eletrônica (cd, pen dríve, etc.). Esclarecimentos e informações adicionas serão
prestados aos interessados no sitio www.emap.ma.gov.br. no link

táa/jicífBçnf»;. e «I nntiSfMçSo dimtaHtrsvwidp.Faxfvjn«ita OII(wnaíL
í)3216.6531e3216.B53Z

São Luis - MA 23 de Janeiro de 2018.
CarolinB Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP

Ataque a banco tem explosão, tiros
e carros queimados em São Paulo

Suspeitos atingiram oitodisparos naunidade da GCM e queimaram
carros para dificultar acesso a cidade

Suspeitos queimaram três carros na rodovia Edgard Máximo Zambotto

Criminosos armados ata

caram caixas eletrônicos de
duas agências bancárias e ati
raram contra a base da Guarda

Civil Municipal de Jarinu (SP)
na madrugada dessa terça-fei
ra (23). Na fuga, queimaram
três carros na rodovia Edgard
Máximo Zambotto, segirado a
Polícia Militar.

A ação ocorreu às 4h20
na região central da cidade,
nas unidades do Itaú e Banco

do Brasil, na esquina da rua
Independência.

Segundo a Polícia Militar,
os ladrões estouraram oito

caixas e conseguiram levar
dinheiro, mas a quantidade
nâo foi divulgada.

Como uma das agências
üca perto da base da GCM, um
dos oftciais teria ouvido uma

conversa e saiu verificar se

havia algum problema, quan
do os suspeitos começaram a
atirar, conforme a corporação.

Pelo menos oito disparos
teriam atingido a base. Ainda
segundo a GCM, o guarda
conseguiu se abrigar e pedh-
reforço, momento em que os
criminosos fugiram do local.
Ninguém ficou ferido.

mmo SEiüAL

De acordo com a polícia,
além dos três carros queima
dos na rodovia, outros dois
veículos foram encontrados

destruídos em estradas vici-

nais para impedir o acesso das
equipes.

A Polícia Civil, Militar
e a perícia foram acionadas.
As equipes encontraram nas
ruas cápsulas de fuzil, me
tralhadora 9mm e espingarda
calibre 12.

Por meio de nota, o Itaú
Unibanco informa que está
apoiando as autoridades na
apuração do caso. A agência

alvo dos criminosos perma
necerá fechada por tempo
indeterminado e os clientes

estão sendo direcionados para
outras agências na região.

Furto de armas - No sába

do (20), ladrões invadiram a
agência da Caixa Econônima
Federal em Jarinu e fugiram
com armas de vigilantes que
ficavam guardadas no prédio.

Quando os policiais chega
ram na agência, não encontra
ram mais ninguém. O caso vai
ser investigado pela Polícia
Federal de Campinas (SP).
Fonte: Gl.

Ginecologista é preso após denúncia de pacientes
Uma paciente do médi

co ginecologista Joaquim de
Sousa Lima Neto, de 58 anos,
conta que soíreu abuso sexual
durante um procedimento de
cauterizaçâo. Ela, que não quis
se identificar, inicialmente, não
teve coragem de contar aos
familiares sobre o caso. "Foi to

talmente humilhante para mim
a forma como ele me tratou",
desabafou.

A mulher disse que, após o
procedimento, o médico ainda
ttmtou se justificar. ~£le falou:
'tudo que eu te fiz foi para te
ajudar'" contou.

O ginecologista foi preso
nessa terça-feira (23). Até o
momento, três vítimas procu
raram a delegacia. Segundo
a Policia Civil, o profissicmal
já foi condenado por violação
sexual mediante fimide de ou

tras pacientes, em 2015, mas a

defesa recorreu e ele continuou

trabalhando e cometendo os

abusos.

A paciente relatou ainda
que teve receio de denunciar o
caso inicialmente. "'Eu pensava
que era culpa minha. Eu falei:
*Mas eu deixei'. Eu nâo deixei.

Eu tinha medo, eu estava com
medo dele. Eu nâo contei para a
minha mãe com medo", relatou.

Ela conta ainda que não con
seguia conversar e nenj comer
direito após o abuso. Porém,
decidiu contar para os familia
res e para o namorado, além de
denunciar o caso à polícia.

"Esse homem não pode
atender mulher. Como médico,
ele devia ser profissional. Ele
abusou totalmente e ele tem que
ser punido por isso. Só quero
que ele pague reafanente pelo
que ele fez e que se tiverem
outras pessoas, que denunciem

ele também", completou.
Em nota, o Conselho Regio

nal de Medicina do Estado de

Goiás (Cremego) informou que
"dará celeridade à apuração de
tais fatos em razão da gravidade
do que já foi divulgado". A en
tidade aguarda a documentação
necessária sobre o caso para
tomaras {«"ovidências cabíveis.

Investigação - De acordo
com a delegada Ana Elisa
Gomes, titular da Delegacia da
Mulher, o ginecologista subme
tia às vítimas à prática de atos
libidinosos enquanto realizava
os exames. Em um dos casos,
segundo ela, o médico chegou
a praticar sexo oral em uma
paciente.

"Nós representamos pela
prisão dele depois que três ví
timas procuraram a delegacia
Elas relataram que o profis
sional utilizava o momento do

exame de toque para abusar
das vítimas, seja por meio de
masturbação, falando coisas
de cunho sexual, chegando a
audácia de praticarsexo oral em
uma delas" contou a delegada
aoGl.

A delegada afirma que,
apesar de já ter sido conde
nado pela mesma prática em
2015, o homem nunca havia
sido preso.

"Em 2014 a nossa delega
cia apurou a denúncia de uma
paciente que foi vítima da
mesma forma de abuso. Ele
chegou a ser condenado em
2015, mas a defesa do médico
recorreu e ele nuncatinha sido

preso. Agora, com o surgi
mento destes três novos casos,
mesmo o processo anterior
ainda estando em curso, pe
dimos pela prisão", e}q>licou
Ana Elisa. Fonte: GL



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃOPRESENOAL N°(M13/2018 -
CPL. OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as
necessidades da Câmara Mmiicipal de Imperatriz.ABERTURA: 14de
fevereirode 2018às 15:30horas. ENDEREÇO: Rua Simpbcio Moreira
1185 Centro -Imperatriz-MA.TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por
Item.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação -
CPL, situada a Rua Simplicio Moreira 1185 Centro - Imperatriz-
MA-Imperatriz-MA. Onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
EDSON MOREIRA SALES JÚNIOR - Pregoeiro.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL K 004/2018 -
CPL. OBJETO: Aquisição de material de limpeza para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz.ABERTURA: 14de
fevereirode 2018às17:00horas. ENDEREÇO: Rua Simplicio Moreira
1185 Centro-Imperatriz-MA.TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por
Item.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Editale seus anexos estãoà
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-
CPL, situada a Rua Simplicio Moreira 1185 Centro - Imperatriz-
MA-Imperatriz-MA. Onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
EDSON MOREIRA SALES JÚNIOR - Pregoeiro.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" (W5/2018 -
CPL. OBJETO: Confrat^ão de empresapara a prestaçãoserviçosde
acesso a intemet com link dedicado e suporte a rede local para atendi
mento das necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz. ABER
TURA: 19de fevereiro de 2018às 15:30 horas. ENDEREÇO: Rua
Simplicio Moreira 1185 Coitro-Imperatriz -MA.TIPO LICITAÇÃO:
Menor Preço. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos

. estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Lici-
tação-CPL, situada a Rua Simplicio Moreira 1185 Centro - Impera
triz - MA-Imperatriz-MA. Onde poderão ser consultados gratuita
mente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vin
te reais) através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM.
EDSON MOREIRA SALES JÚNIOR - Pregoeiro.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCMJ. N° 006/2018 -
CPL. OBJETO: Serviços de recarga de cartuchos e tonners para aten
der as necessidadesda CâmaraMunicipalde Imperatriz.ABERTURA:
19de fevereiro de 2018às 17:00 horas. ENDEREÇO: Rua Simplicio
Moreira 1185 Centro - Imperatriz - MA.TIPO LICITAÇÃO: Menor
Preço por Item.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seusanexos
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Lici-
tação-CPL, situada a Rua Simplicio Moreira 1185 Centro- Impera
triz - MA-Imperatriz-MA. Onde poderão ser consultados gratuita
mente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
EDSON MOREIRA SALES JÚNIOR - Pregoeiro.

AVISO DELICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 007/2018 -
CPL. OBJETO: Aquisição de cartuchos e tonners para atender as
necessidades da Câmara Mimicipal de Imperatriz.ABERTURA: 20de
fevereirode2018às 09:00horas.ENDEREÇO: Rua Simplicio Moreira
1185 Centro-Imperatriz-MA.TIPO LICITAÇÃO: Menor Preçopor
Item.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Editale seus anexos estão à
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-
CPL, situada a Rua Simplicio Moreira 1185 Centro - Imperaíriz-
MA-Imperatriz-MA. Onde poderão ser consultados gratuitamen
te ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais) através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM.
EDSONMOREIRA SALES JÚNIOR - Pregoeiro.

CM - SAO JOÃO DOS PATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE ÜCITAÇÃO •CPL
Processon°

SEGUNDA-FEIRA, 29 - - 2018

PREFErrURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

AVISO DERESULTADO DEUCITAÇÃO.PREGÃO PRESEN
CIAL N® 115/2017. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A
Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) toma público aos interessa
dos que, em sessão realizada namodalidade PREGÃO PRESENCIAL
- EDITAL 115/2017-t^do como objeto a Aquisição eventual e futura
de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Munici-
paide Saúde - SEMUS, HMI. HII, UFA SÃO JOSÉ, SAMU, CAPS
AD ra GIRASSOL, ATENÇÃO BÁSICA, CAF e DST/AIDS, foram
classificadasas ^presas: SANA COMERCIAL DE MEDICAMEN
TOSLTDA, DIMENSÃO DISTRIBUIDORADE MEDICAMEN
TOS EIRELI, AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP,
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA, DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA, DROGAFONTE LTDA, PRO-SAUDE DISTRIBUIDO
RA DE MEDICAMENTOS EIRELLI-ME e INSTRUMED

INTRUMEN- TOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.

DANUZE LÍVIA NUNES FREIRE -Pr^oeira

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DELICITAÇÃO. TOMADA DEPREÇON" 01/2018 -Pro-
cesso Administrativo n" 005/2018. A Câmara Municipal de São João
dos Patos - MA, através da Comissão Permanente de Licitação toma
público para conhecimento dos interessados que estará realizando lici
tação na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço por Lote
e Item, objetivando a contratação de empresa para fomecimento de
Materialde Limpeza,Expediente, Informática e Gêneros Alimentíci
os para atender as necessidades da Câmara Municipal, em confor
midade com o Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado
em conformidade com a Lei Federal n.® 8.666/93 e alterações poste
riores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 15
de fevereiro de 2018. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Câmara Municipal, situada a Avenida Getúlio
Vargas, 120 - Centro São João dos Patos - MA, no dia, hora e local
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habili
tação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no
mesmo endereço para consulta gratuita, de 2® a 6®, das 08:00 ás
12:00 horas. São João dos Patos (MA), 23 de janeiro de 2018.
EDUARDO RAMOS DE SOUSA ALENCAR - Presidente.

AVISO DE UCITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO: N® 02/2018 -
Processo Administrativo 0(^/2018. A Câmara Municipal de São
João dos Patos - MA, através da Comissão Permanente de Licitação
toma público para conhecimento dos interessados que estará realizan
do licitação na modalidade Tomadade Preço, do tipo Menor Preço por
Item, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de Su
primentos e Equipamentosde Mormáticapara atender asnecessidades
da Câmara Municipal, em conformidade com o Anexo I do Edital, o
qual será processado ejulgado em conformidade com a Lei Federaln.®
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital àrealizar-se
às 09:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2018. A sessão pública de
julgamento será realizada nas dependências da Câmara Municipal, si
tuada a Avenida Getúlio Vargas, 120 - Centro São João dos Patos -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2® a 6^,das
08:00 ás 12:00 horas. São João dos Patos (MA), 24 de janeiro de 2018.
EDUARDO RAMOS DE SOUSA ALENCAR - Presidente.

AVISO DE LiaTAÇÃO. TOMADA DE PREÇO: N® 03/2018 -
Processo Administrativo n° 007/2018. A Câmara Municipal de São
João dos Patos - MA, através da Comissão Permanente de Licitação
toma público para conhecimento dos interessados que estará realizan
do licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço
Global,objetivando a contrataçãode empresa para Locação de Sistema



QUINTA-FEIRA, 15-FEVEREIRO-2018

DECLARAÇÃO

CASA CIVIL

RESENHA DEDECLARAÇÃO DEEFICÁCIA CONTRATUAL
Firmada pelo BANCO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL - BNDES, tendo em vista o disposto na

Cláusula Terceira do Aditivo n° 01 ao Contrato de Financiamento

Mediante Abertura de Crédito n.° 10.20428.1, celebrado entre o BNDES

e Estado do Maranhão, em 18 de dezembro de 2017 e, considerando

teremsido cumpridasas condiçõesde eficáciacontratual,DECLARA
a plena eficáciadoAditivoretromencionado,para a produçãode todos
os seus efeitos a partir desta data, ficando os prazos contratuaisassim
especificados: CARÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, iniciando-se
em 15 de janeiro de 2018 e encerrando-se em 15 de janeiro de 2022.
AMORTIZAÇÃO: 102 (cento e duas) prestações mensais e sucessi
vas, cada uma delas no valor principal vincendo da dívida, dividido
pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencen-
do-se a primeira no dia 15de fevereiro de 2022 e a última no dia 15 de
julho de 2030, observado o disposto na Clausula Décima Quarta do
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.°

10.2.0428.1(Vencimentoem Dias Feriados) JUROS: exigíveis trimes
tralmenteno dia 15dos meses dejaneiro, abril, julho e outubro de cada
ano, durante o prazo de carência, e mensalmente a partir do dia 15 de

fevereiro de 2022, inclusive, juntamente com as parcelas de amortiza
ção do principal, observado o disposto na Clausula Décima Quarta do
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.°

10.2.0428.1 (Vencimento em Dias Feriados) ASSINATURA DO TER

MO: 29.12.2017. Daniela Baccas Superintendente Substituta Área de
Gestão Pública e Socioambiental e Ricardo Ramos Diretor do Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. São

Luís, 02 de fevereiro de 2018. LORENA ETEENNE SIL\A CORRÊA

PINHO PALMEIRA - Assessora Especial.

DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
DAS CUNHÃS-MA

DECRETO N° 19/2017. Define o órgão Gestor do Sistema Municipal
de Atendimento Socioeducativo. O Prefeito Municipal de Olho D'Agua
das Cunhãs - MA, Sr. Rodrigo Araújo de Oliveira no uso de suas
atribuições legais, de conformidade com o art.73° da Lei Orgânica do
Município de Olho D'Água das Cunhãs- MA. DECRETA: Art.l° A
Secretaria Municipal de Assistência Social, será o órgão Municipal res
ponsávelpelas funçõesexecutivase de gestão,do SistemaMunicipalde
Atendimento Socioeducativo - SINASE. Art. 2®Este Decreto entra em

vigor na data de sua publicação,revogadasas disposições em contrário.
Dê-seCiência,registre-se. Publique-see Cumpra-se. GabinetedoPrefeito
Municipal deOlho d'Água das Cunhas - MA em05 deOutubro de2017.
RODRIGO ARAÚJO DEOLIVEIRA -Prefeito Municipal

ERRATAS

D.O.PÜB

CM- SÃO JOÀO DOS PATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇAO

Processo r
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os/Copa eCozinha. ONDE SE LÊ:0 Edital eseus anexos estão àdispo
sição deinteressados nomesmo endereço paraconsulta graüiita, de2® a
6",das08KM) ás12:00horasJÜEIA-SE: O Editaleseusanexos estãoàdispo-

às 12:00, tdefone 99^551-2326, e-maiL câmara.sji). gov@ hotmaiLcom e
oupdo sitewww.cmsaojoaodospatos.ma.gov.br.

ERRATA DEAVISO DELICITAÇÃO. TOMADA DEPREÇON'»
02/2018. Napublicação de terceiros do DOE/MA, dodia29/01/2018,
da Câmara Municipal de São João dos Patos -MA. ONDE SE LÊ:0
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereçopara consultagratuita, de 2® a 6®, das 08:00 ás 12:00 horas.
LEIA-SE: O Edital e seus anexosestão à disposiçãodos interessados
no mesmo endereço para consulta de2® a 6°feira, nohoráriode8:00às
12:00, telefone99-3551-2326, e-maiL câmara.sjp.gov@hotmaiLcom e
ou pelositeww.cm$aojoaodospatos.ma.gov.br.

ERRATA DEAVISO DELICITAÇÃO. TOMADA DEPREÇO N'»
03/2018: Na publicação de terceiros do DOE/MA, do dia29/01/2018,
da Câmara Municipal de São João dos Patos - MA. ONDE SE LÊ:0
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereçoparaconsultagratuita,de2"a6®,das08:00ás12:00horasUIA-
SE: O Edital e seus anexos estão à disposiçãodos interessados no mes
moendereço para consulta ^ 2® a 6"feira, nohorário de 8:00às 12:(M),
telefone 99-3551-2326, e-mail. câmara.sjp. gov@hotmail. com e
ou pelositewww.cn]s^joaodospatos.ma.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRE-MA

ERRATADEPUBLICAÇÃO. ERRATA: NoExtrato deContrato da
EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, referente
ao Processo N°: 31.01.0937/2017. CONTRATO N° 018/2018-SEMUS.

PregãoPresencial n°049/2017, de interesse daSecretariaMunicipal de
SaúdedeImperatriz, publicado noDiário Oficial doEstadodoMaranhão
do dia 29 de janeiro de 2018, onde se lê: "Contrato n® 018/2017"
Leia-se: "Contrato n° 018/2018".

ERRATA DEPUBLICAÇÃO. ERRATA: NoExtrato deContrato da
EMPRESA OLIVEIRA CASTRO SERVIÇOS E COMÉRQOS, refe
rente ao Processo N'': 31.01.0937/2017. CONTRATO W 017/2018-

SEMUS. Pregão Presencial n°049/2017, deinteressedaSecretaria Muni
cipal de Saúdede Imperatriz, publicado no Diário Oficial do Estado do
Maranhão dodia29dejaneirode2018,ondeselê:"Contrato n® 017/2017"
Leia-se: "Contrato n° 017/2018".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO
MARANHÃO

ERRATA. AVISO DECHAMADA PÚBLICAN°001/2018. AQUI
SIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍaOS DA AGRICULTURA FA
MILIAR.A ComissãoPermanentede Licitaçãoda Prefeiturado Municí
piodeCentraldo Maranhão esclarece queondese lê:"nodia22 de feve
reiro de 2017, às 08:30 horas", leia-se:"no dia 22 de fevereiro de 2018,
às 08:30 horas"; por se tratarapenas de lapso isentode má-fé,e não
impactarnaformulação daspropostas, ficam todas asdemais condições da
contratação mantida. CentraldoMaranhão/MA, 06de fevereirode2018.
JOÃO PATRÍCIO PEREIRA - Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICffAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA ; PREFEnURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA

ERRATA DEAVISO DELICITAÇÃO. TOMADA DEPREÇON"*
01/2018. Na publicação de terceiros do DOE/MA, do dia 29/01/2018,
da Câmara Municipal deSão João dos Patos - MA. ONDE SELÊ:
Material de limpeza. Expediente, Informática e Gêneros Alimentíci
os,LEIA-SE: Material de Limpeza, Expediente e Gêneros Alimentíd-

ERRATA DO AVISO DE UCITAÇÃO. OMunicípio de Vitória do
Mearim - MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
- MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, toma
público, para conhecimento dos interressados que na pubücação em
DOE/MA, na edição do dia 31/01/2018, Página 30, do texto que se


