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ESTADO DO MARANHAO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019-SRP. 
PROCESSO N' 07010950/2019 - SEMED. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, toma público aos 

interessados que realizará as 10:30 (dez e trinta) horas do dia 31 de Janeiro 2019, na sala de reunião da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. João Francisco Monteles, s/n - Centro, 

nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Fornecimento de gêneros 
alimentícios para manutenção da Merenda Escolar do Município de Anapurus, na forma da Lei 
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

• 1993. 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. João 

Francisco Monteles, n° 2001 - Centro - Anapurus/Ma, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 

20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 

Secretaria Municipal de Arrecadaçõe e Tributos. 

Anapu 	), 20 de Janeiro de 2019. 

• 

Av. João Francisco Monteles, N° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. N°06.116.461/0001-00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 8/2019 

OBJETO: Aquisição de Material de Consume Hospitalar e Farmacolagico. DATA DE 
ABERTURA: 05/02/2019; HORÁRIO: 091.; LOCAL: Rua Senador Hermenegildo, ne 160, 

Centro, Morrinhos - Goias. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Prefeitura ou no site; 

www.morrinhos.gogov.br. 

Morrinhos, 21 de janeiro de 2019. 
ILUSKA LUIZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA 

AVIV) DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 1/2019 

O MUNICÍPIO DE PEROLANDIA, por melo de seu pregoeiro e equipe de apoio, 
designados pelo Decreto Ng 026, 09 de Abril de 2018 com sede na Rua kW Alves Vilela, 
S/N, no Centro AdmIniskatko Municipal, na cidade de PeroHndia, Estado de GAS, torna 
público que no dia 06 de Fevereiro de 2019, es 09h0Omin, na sala de reuniões da 
Prefeitura Munidpal, será realizada licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENOAL, visando o REGISTRO DE PREÇO, do tipo • "MENOR PREÇO.- POR ITEM" para 
a connate/0'o de empresa do ramo de combustive's, visando à aquisição, 'EVENTUAL E 
FUTURA de Etanol Comum, Gasoline comum, Diesel Comum, Diesel 5-10, para o 
abastecimento e manutenção dos veículos do município de Perolandla - GO, processada 
nos autos 078/2019. Todos os critérios e condições do Certame constam deste Edital e 
seus anexos, que se encontram afixados no Placard Oficial da Prefeitura e a disposição dos 

interessados no site www.perolandia.go.gov.br, wwv.dierlomunicipal.com.br/agmt  - e na 

Secretaria Municipal de Administração, das 081100mIn is 11h0Omin, e das 13h0Omin is 

17h0Omin, para as informações necessaries. Tudo de acordo com o que determine a Lel 
Federal ne 10.520/02, subsidiariamente, as disposições confides na Lei Federal ng 8.666/93 

e suas alterações. 

Municlpio de Perolindia, 21 de Janeiro de 2019 
PATRÍCIA FREES! ASSIS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Na 1/2019 

o Municiplo de Rio Quente, por mela da Fundo Municipal de Saúde, tame 
público para conhecimento dos Interessados que, estará Instaurando processo de 
CREDENCIAMENTO, corn vistas a contratação de entidadesjundicas prestadoras de serviços 
de saúde para e realização de cirurgia bariétrica aos usuárlos da SUS, portadores de 
obesidade grave em file de espera residences no município de Rio Quente - GO, com 
recebimento da documentwiono a partir do Ca 28 de janeiro de 2019 ate 31 de 
dezembro de 2019, das 08:00hs as 11:00hs e das 13:00hs As 17:00hs, nos dias de 
expediente da referida secretaria. Demais informações asslm como a cópia do edital 
poderio ser obtidas no site eletrônico http://mwtrioquentego.gov.br/ ou pelo telefone 
(64) 9352-7000. 

Rio Quente, 21 de ¡weir° de 2018. 
EVERTON JOSE DOS REIS 

Presidente da CPL 

AVISO DE CREDENCIAMENTO Ni 2/2019 

O Município de Rio Quente - GO, torna público pare conhecimento dos 
interessados que, na forma das Leis Federais ne 8.666/93, 11.947/09 e Resolução CD/ENDE 
25/2013 fará realizar Chamamento Público para a aquisHio de gêneros allmentíclos junto 
a agriculture familiar, que serão destinados 5 alimentação escolar, conforme as condições, 
contidas no edital em referincia e seus anexos. 0 recebimento da documentação dos 
Interessados se reallzarg no dia 12 DE FEVEREIRO DE 2019 is 09:00hs, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação de Rio Quente, situada na Avenida Jos! Dias Guimarães, ne 535, 
Centro. Demais informações assim como a cópia do edital poderão ser obtidas no site 
eletrônico htta/Avww.rioquentegogov.br/ ou pelo telefone (64) 9352-7000. 

Rio Quente, 21 de Janeiro de 2018. 
EVERTON JOSE DOS REIS 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato ne 006/2019. Objeto: Remanescente/conclusão de obras e serviços de construção 
do "Espaço Educativo Rural e Urbano 09 salas Ting) II", no Município de Santa Isabel/GO. 
Modalidade: Tomada de Preps re 005/2018. Fundamentação Legal: Lel ne 8.666/93. 
Contratante: Municlpio de Santa Isabel/GO. Contratada: VALLE CONSTRUTORA DE 
EDIFÍCIOS EIRELI - ME, CNN Ng 18.237.428/0001-18. Valor: R$ 399.466,54 (trezentos e 
noventa e nove ma quatrocentos e sessenta e seis reels e cinquents e quatro centavos). 
Assinatura do Contrato: 21/01/2019. Vigência: de 21/01/2019 a 21/06/2019. Dotação: 
03.05.12.361.1111.1.185-4.4.90.51. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS 

AVISO DE umArdio 
PREGÃO PRESENCIAL Ne 2/2019 

A Prefeitura municipal de Santo Antonio de Goiás, Goiás, torna público, para o 
conhecimento de todos os interessados, que es whoamin do dia primeiro de fevereiro de 
2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Golds, alto à Av. Modesto VII Machado, Qd, 11 Lia. 43/46, Vila Florence, estará 

realizando processo licitatdrio na modalidade Pregão Presencial ne 002/2019, doe menor 
preço global, em conformidade com as disposições da Lei n. 10.520 subsidiada pela Lei 
8.666 de 21/06/93, conforme Place= ng 089/2019, que tem Por objeto  a Contratação de  
empresa especializada no fornecimento de equipamentos, instalação, configuração, 

manutenção e suporte técnico para A Implanter 0 Sistema De Video MonItoramento 

Urbano De Vias Públicas No Muffin* De Santo Antônio De Golds/GO atendendo ao 
Convento 880331/2018 do Ministério da Justiça. 0 Edital completo poderá ser obtido na 
sede da Comissão Permanente de Licitação no endereço acima descrito ou pelo site 
wwwsantoantaniodegoissgagov.br. Maiores Informações pelo fone/fax 1621 3535-1950 
durante o horário das 08:003. is 11:00h e das 13:001. es 17:00h. 

CYNTIA D. BORGES 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR CANEDO 

AVISO DE LICRACÃO 
PREGÃO PRESENCIA!. Na 4/2019 

O Pregoeiro do Municlpio de Senador Canedo. no uso de suas atrIbuIções, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Ne 004/2019 do 
tipo menor preço por item, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
ESPECAIS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E/OU PORTADORES DE DOENÇAS 
CRÔNICAS, constante do Processo Administrativo ng 18854/2018, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Wilde. A sessile pública para o recebimento dos licitantes interessados 
acontecerá no dia 06 de fevereiro de 2019, is 081130min, na Comissão Permanente de 
licitação de Senador Canedo, (sate da Comissão de Pregão), situado na Avenida Progresso 
Qd. 12 Lt. 24 - Jardim Sabiá - CEP 75250-091, Senador Canedo (GO). Demais Informações 
assim como a cools do WIWI poderão ser obtidas no site eletrônica 
wwwsenadorcanedago.gov.br  ou pelo telefone (62) 3275-3069. 

Senador Canedo-GO, 21 de janeiro de 2019. 
IVAIR RODRIGUES DA SILVA 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ne 4/2019 

O município de Awilindia (MA). através da Prefeitura Municipal de Açailindia, 
por melo da Comissão Central de Licitação • CCL, torna pikko aos interessados que, com 
base na Lei ns 10.520/02, Lel ne 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal ng 
134/2015, Decreto Municipal ne 136/2015, Decreto Municipal ne 177/2018, Decreto 
Municipal ne190/2017 e alterações posteriores e subsidiariamente as disposições da Lei ne 
8.666/93 e was alterações posteriores, fart realizar no dia 05 de fevereiro de 2019 as 
09:00h (nove hares), a licitação en modalidade Pregão Presencial ng 004/2019, do tipo 
Menor Preço (Por item), tendo por objeto o registro de preços para eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) I  para fornecimento de lubrificantes, grass', aditivos, 
filtros e solução em geral para manutenção de velculos, de interesse dessa administração 
. A presente licitação será realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Açallindla, 
situada i Av. Santa Luzia, sing, Parque das Nações, Açailindia (MA) e será presidida pela 
pregoeira desta prefeitura municipal. 0 edital e seus anexas estio á disposição dos 
Interessados no endereço supra, de 21 a 51 leira, ern dies úteis, no horário das 013:00h (oito 
horas) is 14:00h (catorze horas) e no sildo oficial deste poder executivo • 
www.acallandla.magovior, ande poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclareclmentos 	adicionais 	no 	endereço 	supra 	ou 	pelo 	e-rnall 
Ilcitacaaratacallandia.ma.gov.br  ou pelo telefone (99) 3538-8666 - Ramal 222, 

Açallindia-MA. 21 de Janeiro de 2019. 
SIMONE PEREIRA CARVALHOS DOS SANTOS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE UOTAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ng 2/2019 - SRP 

Processo Administrativo Ne 07010950/2019-PMA. 
A Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, através de seu pregoeiro, terra 

público aos interessados que reallzará is 10:30 horas(honirio local) do dia 31 de Janeiro de 
2019, na sea de reunião da Comissão Permanente de Licitação, Av. João Francisco 
Monteles, na 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
prep, para contratação de empresa para o fornecimento de géneros alimentícios pare 
manutenção da Merenda Book( do Município de AnantellS, no sistema de registro de 
preços-SRP na forma da lei Federal ng 10.520;de 17 de julho de 2002, Dec. Federal ng 
7892/2013 e subsidiariamente pela Lel Federal ne 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital 

e seus Anexos estão à disposição dos Interessados no endereço da CPL, Av. João Francisco 
Monteles, ne 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda h wee-kirk no horário das 811 is 
121., onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importancia de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do Doc. de 
Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Arrecadações e 
Tributos, 

Anapurus-MA, 20 de Janeiro de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Resenha do Contrato Ng 006/2019 - SEMEN Resultante do Pregão Presencial SRP Na 
080/2017. PARTES: Munickio de Balsas, através da Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa A M R ARAUJO - ME, inscrita no CNI11 ne 27.617.536/0001-07. DO OBJETO: 
presente contrato tem por chief° a prestação de serviços de manutenção em 
equipamentos de refrigeração, para atender as necessidades de Secretaria Municipal de 
Educação. DATA DA ASSINATURA: 17/01/2019. PRAZO DE VIGENCIA; 0 presente contra,' 
inirianse-S na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2019. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 12.361.0081.2277.0000;3.3.9D30.00 12.361.0811.2302.0000;3.3.90.39.00 
12.365.0081.2155.0000;3.3.90.39.00. VALOR: R$ 19.971,00 (dezenove mil, quatrocentos e 
setenta e um reels). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na 
modalidade Pregão Presencial SRP na 080/2017 - CPL e rege-se pelas disposições expressas 
na Lel ne 8.666/1993 e suas alterações posterlores e pelos preceitos de direito público. 
ASSINATURAS: Mirth) Teixeira Régo (Contratante) e Angitla Marla Rodrigues Araújo 
(Contratada). 

Resenha do Contrata Ne 007/2019 - SEMED. Resultante do Pregão Presencial SRP Na 
030/2017. PARTES: MunicIplo de Balsas, através da seamark Municipal de Educação e a 
empress ANA PAULA ROCHA FRANÇA - ME, inscrita no CNM ng 09.361.814/0001-26. DO 
OBJETO: 0 presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção em 
equipamentos de refrigeração, pare atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.  DATA DA ASSINATURA: 18/01/2019. PRAZO DE VIGENCIP4 0 presente contrato 
inidar-ski na data de sua assinatura e terá aigérida até 31/12/2019. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 12.361.0081.2277.0030:3.3.90.30.00 12.361.0811.2302.0000;3_3.90.39.00 
12.365.0381.2155.0000;3.3.90.39.00. VALOR; R$ 21.428,00 (vinte e um mil, quatrocentos e 
vinte e oito  reels).  BASE LEGAL: Este contrato tem como ampere legal a licitação na 
modalidade Pregão Presencial  SRP ng  080/2017-  CPL  e rege-se pelas dis sições expressas 
na Lei na 8.686/1993 e suas alterações posteriores e pelos p 	 direito público. 
ASSINATURAS:  Mardis  Teixeira Mg° (Contratante) 	 Racha França 
(Contratada). 

Resenha do Contrato MI 008/20 ' 	I 	' - 	's';oPreen:,  Pre  nciai  SRP Ng  

41. DO OBJETO: presente  con  Era' 
empresa COMERCIAL DE BEBIDAS 	

etariteIpedile duração e a  
rite 	n 7. 258/0001- 
quisir de data m era! e gelo 

084/2017. PARTES: MunicIplo de 

para atender as necessidades da Se 	 ducaçao. DATA 	SINATuRA: 
17/01/2019. PRAZO DE VIGENCIA 	 data de sua 

32[0-1 .105/2.01. ICP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCfiNTARA 

ERRATA DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 
PARA A GUARDA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA-MA. 

ERRATA DO CONTRATO DE DISPENSA N°012/2018. 
PARTES: Prefeitura Municipal de Alcântara. E a empresa 
ALVORADA MOTOCICLETA LTDA. Objeto: Aquisição de 
Motocicleta 0 Km para atender as necessidades da Guarda 
Municipal, através da Secretaria Municipal Administração, 
Planejamento e Gestão.). ONDE LEU-SE: Valor: 10.000,00 
(dez mil reais)", LEIA-SE "Valor: 11.600,00 ( onze mil e 
seiscentos reais)". Matéria veiculada na edição do Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Maranhao, no 1.988 de 12 de 
dezembro de 2018, página 03. José Rogério Paixão Lopes, 
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. 
Alcantara, 21 de janeiro de 2019. 

Publicado por: JOSUELMO ANDR4 SOUZA FARIAS 
Código identificador: 5076c7fc8b1675808fed2d22672591b1 

• 	 

ERRATA DE CONTRATO - LOCAÇÃO DE SAIAS 
COMERCIAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA-MA. 

ERRATA DO CONTRATO DE DISPENSA N°02/2018. 
PARTES: Prefeitura Municipal de Alcântara. E a empresa 
NEW HOME NEGÓCIOS IMOBILIARIOS EIRELI. Objeto: 
Locação de Salas Comerciais para funcionamento do Escritório 
Institucional na Capital do Estado. Valor R$ 66.000,00 
(seiscentos e sessenta mil). ONDE LEU-SE: "Vigência: 
02.03.2018 a 01.03.2019"; LEIA-SE "Vigência: 0107.2018 a 
01.07.2019"; Matéria veiculada na edição do Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Maranhão, no 1.903 de 09 de agosto 
de 2018, página 03. José Rogério Paixão Lopes, Secretária 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. Alcântara, 
21 de janeiro de 2019. 

Publicado por:JOSUELMO ANDR6 SOUZA FARIAS 
Código identificador: 6c920f5d5f4aa920398c66d4d29d44b1 

• 	 
RESENHA DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE 

MOTOCICLETA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA-MA. 

RESENHA DE CONTRATO. PARTES: Município de Alcântara - 
MA. ALVORADA MOTOCICLETA LTDA.OBJETO DO 
CONTRATO: contratação de empresa para aquisição de 
Motocicleta 0 km para atender as necessidades da 
Vigilância Epidemiolágica. VALOR: R$ 11.600,00 (onze 
mil e seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 30 de 
novembro de 2018. BASE LEGAL: Lei Federal no 8.666/93 e 
Dispensa de Licitação no 012/2018. Unidade 
Orçamentária: 02. 008- Fundo Municipal de Saúde. Projeto 
de Atividade: 10.305.0013.5.003- Aquisição de equipamento 
para o setor. Elemento de despesa: Elemento de Despesa: 
4.4.90.52- Equipamento e Material Permanente. Fonte de 
Recurso:01. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.12.2018. 
ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Maria da Conceição Novais 
Ferreira, Secretária Municipal DE Saúde. CONTRATADA: 
Ariston Ribeiro de Sousa -Representante. Alcântara - MA, 21 de 
janeiro de 2019. 

Publicado por:JOSUELMO ANDR6 SOUZA FARIAS 

Código identificador: d7532bb6acbd00e7d77aa2867dea5960 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019-SRP 

PREGAO PRESENCIAL 001/2019-SRP - PROC. ADM. N° 
07010938/2019-PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará às 09:00 horas(horário local) do dia 31 de 
Janeiro de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente 
de Licitação, Av. João Francisco Monteles, nu 2001 - Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
prego, para Registro de preço para futuro e eventual 
fornecimento de combustíveis para atender a Prefeitura 
Municipal de Anapurus e demais secretarias, no sistema de 
registro de pregos-SRP na forma da lei Federal no 10.520, de 17 
de julho de 2002, Dec. Federal no 7892/2013 e 
subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 
1993. 0 Edital e seus Anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, 
no 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 8h hs 12h, onde pdderdo ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, 
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. Anapurus 
(MA), 21 de Janeiro de 2019. LUCIANO DE SOUZA 
GOMES/Pregoeiro. 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES 
Código identificador: 59449126e9168cb6f7fab22ee2e7cec8 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019-SRP 

PREGAO PRESENCIAL Ne 002/2019-SRP - PROC. ADM. N° 
07010950/2019-PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados 
que realizará às 10:30 horas(horfirio local) do dia 31 de 
Janeiro de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente 
de Licitação, Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
prego, para contratação de empresa para o fornecimento 
de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda 
Escolar do Município de Anapurus, no sistema de registro 
de pregos-SRP na forma da lei Federal no 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Dec. Federal n°7892/2013 e subsidiariamente pela Lei 
Federal ri° 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da 
CPL, Av. Joao Francisco Monteles, no 2001 - Centro - 
Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 
12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o recolhimento da importência de R$ 20,00 (vinte 
reais), feito exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação 
Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de 
Arrecadações e Tributos. Anapurus (MA), 21 de Janeiro de 
2019. LUCIANO DE SOUZA GOmES/Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL 	RAIOSES 

AVISO DA ATA 0 	1111r 't 	REÇ 	PP 001-2019 

ATA DE SRP 	
)48 	

Cif\ 

Ata de Registro de P ços n°001.0 

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMESC4  
Código identificador: 4960f452e4e7effi1a4b22699cd4cce8d 

CERTIFICADO IICITALMENTE 
E COM CARIMBO OF. TEMPO 

wiiiw.famem.org.br  4/37 



Com obras avançadas, campus 
vai atender toda a Baixada 

Novo campus da Llama em Sao Bento 

Fortalecimento as 
patinas municipals vol-
tadas ir pessoa idosa 
em Sao Luis, o prefeito 
Edivaldo Holanda Ardor 
entregou ao Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (CM», 
na manha desta segun-
da-feira (21), equipa-
mentos fundamentals 

para o desenvolvIrnento 
do trabalho realizado 
pelo 'argil°. Alam de 
um veiculo Citroen Air 

Cross, foram entregues 
mobillario para escrito-
ria a equipamentos de 
informática obtidos em 
parcerla com o Gover-
no FederaL Na ocasião, 
o prefeito anunciou a 
Implantação do primeiro 
abrigo municipal para 
acolhimento de idosos 
na capital, previsto para 
ser inaugurado ainda 
este ano. 

"A criação do abrigo 
sera mals uma iniciativa 
planejada e executada 

por nossa gestão, como 
parte da politica de valo-
rização da pessoa Idosa 
em nossa cidade. Isso 
denota o cuidado e o 
respeito com que temos 
tratado as questões re-
lativas ao bem-estar dos 
idosos, para que vivam 
com mais dignidade. 
Para Isso, temos desen-
volvido um trabalho mui-
to bem articulado com 
as Instituições e ifuglios 
de apoio a esse púbilco, 
o que nos tern possibi-
litado instrumentalizar 
melhor o trabalho dessa 
rude de apoio e avançar 
sig nificativam ante na 
Area. E cam a criação da 
nova instituição de longa 
permanência para aco-
lhermos e abrigarmos 
idosos em situação de 
vulnerabilidade e aban-
dono daremos mais um 
grande passo em nossa 
politica em atenção a 
ease público", afirmou o 
prefeito Edlvaldo. 
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Defensoria consegue R$ 1 milhão, em 
oconvênio, para ampliar acesso à Justiça 

grupo de acompanhamento seus familiares, reforçando 
do fluxo de entrada de pre- o trabalho já desenvolvido 
sos no Centro de Triagem pelo Núcleo de Execução 
de Sao Luis, para que o Penal (REP). que conta 
ingresso de cada interno atualmente com 11 defen-
sejadevidamenteanabado, sores. 
identificando eventuais pro- 	0 projeto pope ainda a 
Mamas de Indole juridica, Implantação da visita virtual, 
assistencial ou de saúde, que permite o contato dos 
para que a Defensoria possa presos com seus familia-
adotar as medidas pertinen- res, por meio da realização 
Ns% explicou, esdarecendo de videoconferancia. Esse 
ainda que, a partir de agora. instrumento sera realizado 
serf) passivel traçar um nas unidades prisionais 
diagnóstico e o perfil das da capital e nas unidades 
pessoas que ingressarem da Defensoria Pública do 
no sistema prislonal em Estado, conforme span- 
2019. 	 damento e procedimentos 

O defensor-geral infor- estabelecidos pela equine 
mou ainda que a meta e contratada do projeto, que 
realizar 1.500 atendimentos designará urna assistants 
a mais por ano as pessoas social responsivel para sis-
privadas de liberdade e tematizar os atendimentos. 

CONSTRUTORA TAMANDUA E DEDETIZAÇÁO 

Os recursos serão inves-
tidos na contratação de pes-
soal, =era de equipamen-
tos e de veículo para reali-
zação deacompanhamento 
jurídico e pslcossocial das 
pessoas que ingressam no 
sistema penitenclario da 
capital. Serão 2 assessores 
juntas, 1 assistente social, 
1 psicólogo e 8 estagiários 
de Direito, além de uma van 
e 42 computadores com 
cameras. 

De acordo corn o defen-
sor público-geral do Estado, 
Alberto Pessoa BaSSOS, 
essa iniciativa é de suma 
importancia para ampliar 
a atuação da Defensoria 
Pública nas unidades pri-
sionais. 'Esse projeto vai 
possibilitar a criação de um 

A Defensoria Pública 
do Estado do Maranhao 
garantiu recursos na ordem 
de R$ 1 milhão junto ao 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), paraexe-
cução do projeto piloto'For-
talecimento do atendimento 
jurídico as pessoas privadas 
de liberdade'. Com recur-
sos do Fundo Penitenciá-
rio, a iniciativa inédita visa 
prestar assistência juddica, 
promover o mapeamento 
dos presos que chegam 
ao Complexo Penitenciário 
de Pedrinhas e Implantar a 
visita virtual para pessoas 
privadas de liberdade no Es-
tado do Maranhao e, assim, 
estimulara manutenção dos 
vínculos socioafetivos dos 
custodiados e seas famílias. 

El EDETIZAÇÃO 
EM GERAL. 
(Intros Serviços: 
Forros, Gessos, Pinter-as, 
Grades, Portões e Alvenaria. 	 

ow3246-1550 e 98193-11330 e 98154-0637 e 913809-8417 

Sao Luis.MA, Terça-feira, 22 de Janeiro do 2019 

 

GALCALIO 
www.atosefatosj o r.br 

 

Edivaldo dá mais estrutura 
para Conselho dos 
Direitos do Idoso 

Corn biblioteca já inaugu- IA mantinha urna fazenda 
rada, o Carpus da Universi- escola No campus, o laves-
dada Estadual de Sao Bento timento ultrapassa co R$ 11 
tem sido preparado para milhões. 
atender todo a BaNada Ma- 	'Era uma fazenda escola 
ranhense. Em estagio avail- experimental de pesquiss, 
çado de obras, o complexo a, agora, temos um Cam-
de sete prédios vai atender pus com Investimentos na 
varies outras necessidades ordem de R$ 11.5 milhões. 
da comunidade acadêntica. corn grande estrutura, que 

'Nosso propósito é con- vai oferecer as melhores 
solidar a presença da Uni- concbpões de salas de aula, 
versidade Estadual do Maga- aucfitório, laboratórios. alo-
nhaona Baixada Maranhan- jamentos e Manteca para 
se, a partir do municipio de nossos estudantes'. disse 
Sao Bento', afinou o reitor Gustavo da Costa. 
da universidade. Gustavo 	0 complexo de sete pea- 
Pereira da Costa. 	 dios possui uma biblioteca 

No municlpio, a Uema com setor administrativo,  

já inaugurada; um auditoria 	Desde 2015, com a ex- 
para 268 pessoas; urn pavl- pensão da Uema eaalação 
lhão cam 10 satas de aula e da Universidade Estadual 
5 salas administrativas; um da Região Tocantins' do 
outro pavilhão com 4 labora- Maranhao (UemaSul), 1.435 
logos; alojamento para pro- novas vagas já foram cria-
fessores com 6 apartamen- das no estado. 
tos e 1 sala administrativa; 	Atualmente silo olor- 
alojamento para estudantes, tadas, aproximadamente. 
com  2 dormitórios coletivos; 4.800 vagas no vestibular 
e laboratório de alimentos, todos os anos. Fol um au- 
com 4 sales de auk'. 	mento de 41% das vagas 

Engajado com o desen- em disputa para os cursos 
volvimento regional, o cam- das duas universidades em 
pus vai oferecer cursos nas apenas quatro anos. Corn o 
areas da gestão arnblental, Canrpusda llama Sao Bento 
tecnologia de alimentos, e os de Imperatriz e Esbelto 
fruticultura, computação e da Uemasul, mais vagas 
de serviços ptIblicc& 	ainda serão oferecIdas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 
PREGAO PRESENCIAL fr 001/2019-SRP - PROC. ADM. OP 
07010938/2019-PMA, APrefellum MunidpaldeAnapurus • MA, através 
dessa degOeird tcrnspobticoeosente'eSsadOE que roe Mari MO9 GO 
horas(horirio kcal) do da 31 de Janeiro do 2019, no sad da reundo 
da Genial° PannEuleMe de Ueda*. Av. Jose Frandsco Monied& 
re 2001 - Canine, nesta dried& na Modalidade Pregão Presendel, 
Ilpo manor pray, para Registro de preço earn rubro e eventual 
fornecimento de combuslIvels para atender a Po/feign Municipal 
da Anapund e detnaLS eaCrelarlas. no Sistema de regista de peed's-
-GRP na forma da lei Federal n°50.520. de lide 101 D de 2002, Dec. 
Federal re 7892/2013 is subside/remand pets Lei Federal if 8.666,  
de 21 de }unho de 1993. 0 Edital e SOUS Marcos estio a &spas,* 
dos Interessados no endereço da CPL, Av. João Frandsco Monteie 
02001 - Centro -Anepurus/MA, da sesuntla à semaaent no badalo 
das ell as 12h, MOO poderão Se( consultadosgratultamenteou omMos 
Medtanle o moulhimenlo de Import/mole de RS 20.00 (vIde reels) feito 
exeluelvamente. atria* do Doc de Arrecadação Mudded - one. 
melee pets secmtade MUrldpeldeArrealciegelesenbulOSAnapuns 
(IAA).21 deJanetro de 2019. LUCIANO DE SOUZAGOMES/Pregoeiro. 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE ANAPURUS 'MA 

Dec. F 
,de 21 

dos Mt 

	

. Jas 	 tales, re 2001 - Ce 

	

de segund 	Odra, no hankie da sit es 12 

	

set 	 a 	gratuitamente ou obtidas mediante o 
a de RE 20,00 (drib read), reto exclusiva 

do Doc. da Arrecadação Municipal • DAM, endlId0 pe 
Municipal de Arrecadaçães a TdbLitas. AnepuMs (MA), 2 
de 2019. LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoetro. Limp 

PREGÃO PR ESENCIAL 002/2019-SRP - PROC. ADM. 11. 
07010950/2019-PMA.APiefeltura Munidpel deAnapurus -MA, art 
de seu pregoeiro tome patics 	interessados qua realizará es 10.30 
horadhorano local) do 
da Conlin& 

atiro de 2019, na sala de reunião 
ollo, Av. Jogo Frandsco Maniates, 

atuada Pregão Presennal. 	/ 
Se para o leMeCiMerdO de 95-

Merenda ESColar doSendai° 
na forma da le. 
es 7592/2013e 

ode 1993.0 
os no endereço 

- Maples s/ 
onde MAO 

to da 
tsaves 
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