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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019-PMA. 
PROCESSO N° 23041422/2019 -PMA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, torna público aos 
interessados que realizará As 09:30 (nove e trinta) horas do dia 16 de Maio 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 A contratação de empresa 

especializada na manutenção de sistemas de abastecimento de água no Município de 
Anapurus/MA, 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. Joao Francisco Monteles, no 2001 - Centro - Anapurus/Ma, de segunda A 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, emitid pela Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

• 

 

Anapur 	), 03 de Maio de 2019. 

• 

 

Av. João Francisco Monteles, N° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 
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AVM) DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NI 29/2019 SRP 

O município de Açallándia (MA), através da Prefeitura Municipal de Açailândia, 
por meio da Comissão Central de Licitação - Ca, torna público aos Interessados que, com 
base na Lei s e 10.520/02, Lel ne 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 
134/2015, Decreto Municipal na 136/2015, Decreto Municipal na 177/2018, Decreto 
Municipal na 140/2017 e alterações posteriores , e subsidiariamente as disposições da lei 
ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 20 de Maio de 2019 is 
14:00h (quatorze horn), 0 licitação na modalidade Pregão Presencial na 029/2019, do tipo 
Menor Preço (por item), tendo por objeto o Registro de preços para eventual contrafação 
de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de botg5o e recarga de ads liquefeito de petróleo • 
GLP, de interesse da Administração Publica. 

A presente licitação sera realizada no auditório da Prefeitura Municipal de 
situada à Av. Santa Ludo, sing, Parque das Nações, Açallindia (MA) e sera 

presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. 0 edital e seus anexos estio 
csisposIção dos Interessados no endereço supra, de 2a a ge feira, ern dies úteis, no horário 
das 08:00h Oita haras) as 14:00h (catorze hams) e no sitio oficial deste poder executivo 
• WIWI atailandia.ma,gov,br, onde poderio ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos 	adicionals 	no 	endereço 	supra 	ou 	pelo 	e-mall 
ticItacaa@acailandia.magov.br. 

Açailindia-MA, 3 de maio de 2019. 
SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURU5 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL No 12/2019-SRP 

PROCESSO Na 23041422/2019 - PMA. 
A Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, através de seu pregoeiro, torna 

público aos interessados que reallzard as 0830 horas(horério local) do dia 16 de Maio de 
2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitagão. Av. João Francisco 
Monteies, na 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo mercer 
preço, pare Eventual contratação de empresa especializada na manutenção de sistemas de 
abastecimento de Ague no Municfplo de Anapurus/MA, conforme Lei Federal ne 10.520, de 
17 de julho de 2002, Dec. Federal na 7892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal no 
8.666, de 21 de junho de 1993.0 Edital e seus Anexos estio I disposição dos interessados 
no endereço da CPL, Av, dolo Francisco Monteles, no 2001 - Centro - Anapurus/MA, de 
segunda A sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão ser consultados 
gratultamente ou obtidos mediante o recolhimento da importancia de R$ 20,00 (Note 
reais(, term exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pelts 
Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

Anew-in-MA, 3 de maio de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA COMES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS 

EXTRATO ATA DE REGISTRO-DE PREÇO. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 
060/2019. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 001/2019. OBJETO: Contratação 
de Empress Especializada Para Fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de interesse 
das Diversas Secretarias do Municip(o de Balsas-MA. Valor Total: R$ 223.505,00 (duzentos 
e vinte e tat mil, quinhentos e cinco reels). PARTES: Prefeitura Munidpal de Balsas - MA, 
waves da Secretaria Munidpal de Finanças, Planejamento e Gestic) Tributaria e a empresa 
L & V COMERCIAL LEDA- ME, Inscrita no CNPJ sob o na 17.729.053/0110140. BASE LEGAL: 
O presente registro tem como amparo legal o Edital de Ucitztdio na modalidade Prezio 
Presencial ern SRP 001/2019, not termos da Lei 10.520/2002 do Decreto Municipal no 
66/2017; aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais 
correlates. VALIDADE DA ATA: 12 meses da data da Publicação. FORO: Comarca de Balsas 
- MA. ASSINATURAS: Luiz Pedro Silva Santos (CONTRATANTE) e Francisco Eduardo Noronha 
Lobato (detentora do registro de preços). 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 
061/2019. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 001/2019. OBJETO: Contratação 
de Empresa Especializada Para Fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Interesse 
das Diversas Secretarias do Município de Balsas-MA. Valor Total: R$ 409.68180 
(quatrocentos e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). PARTES: 
Prefeitura Munlopal de Balsas • MA, através da Secretaria Municipal de Finanças, 
Planejamento e Gestão Tributaria e a empresa QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIREU-ME, 
inscrita no CNPJ sob o ne 10.316.141/0031-71. BASE LEGAL: 0 presente registra tem como 
amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP 001/2019, nos 
termos da Lel 10.520/2002, do Decreto Municipal na 06/2017; aplicando-se 
subsidianarnente a Lei 8.666/93 e as demais normas legais ;omelet's. VALIDADE DA ATA: 
12 meses da data da Publicação. FORO: Comarca de Balsas - MA. ASSINATURAS: Lula Pedro 
Suva Santos (CONTRATANTE) e Luciana Reis Cunha (detentora do registro de preços). 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne  
062/2019. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 001/2019. OBJETO: Contratação 
de Empresa Especiafizada Para Fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de interesse 
das Diversas Secretaries do Município de Balsas-MA. Valor Total: R$ 1.226.919,65 (hum 
milhão, duzentos e Ante e seis mil, novecentos e dezenove reels e sessenta e dnco 
centavos). PARTES: Prefeitura Municipal de Balsas - MA, através da Secretaria Municipal de 
Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria e a empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTOA 
ME, inscrita no CNN sob o ne 29.130.301/000141. BASE LEGAL 0 presente registro tem 
como amparo legal o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP 
001/2019, nos termos da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal na 06/2017; aplicando-se 
subsidiariamente a Lel 8.666/93 e as demais normas legais correlates. VALIDADE DA ATk 
12 meses da data da Publicação. FORO: Comarca de Balsas - MA. ASSINATURAS: Luiz Pedro 
Silva Santos (CONTRATANTE) e Adão Gomes Mala (detentora do registro de pregos). 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

EXTRATO OE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO. Ne 243/2019 - SEMED. Resultante do 
mega° Presencial sae na 048/2018, PARTES: Secretaria municipal de Educaçita e a 
empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LEDA - ME, inscrita no CNPJ sob o na 
29.130.301/0001.11. DO OBJETO: Aquisição de material esportivo, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 03 de maia de 
2019. PRAZO DE VIGENCIA: 0 presente contrato Iniciar-se-á na da de sua assinatura e 
terá 	vigência 	até 	31/12/2019. 	DOTAÇÃO 	ORÇAMENTARIA: 
12.361.0811.2302.00008.3.90.30.00 12.361.0811.2302.0300;3.3.90.32.08VALOR: R$ 
12.705,60 (doze mil, setecentos e cinco read e sessenta centavos). BASE LEGAL: Este 
contrata tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP N' 
048/2018 - CPL, Ata de Registro de Preços no 002/2019 e rege-se pelas dISPosições 
espressos na Lel na 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelas preceitos de direita 
oublico. ASSINATURAS: Mdrclo Teixeira Raga (Contratante) e Adão Gomes MaN 
(Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO, Ng 244/2019 - SEMED. Resultante do 
Pregão Presencial SRP na 048/2018, PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa A. R. DE ABREU CIA LTDA - ME, Inscrita no CNN sob o na 10.464.744/000140. 
DO OBJETO: Aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 03 de mala de 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 

sate 11,4“. 
• tpihnrem siovArthwanatcladehtmL orto a/dig• 0530201105C60111611 

0 presente contrato iniciar-se-á na da de sua assinatura e teal Agenda ate 31/12/2019. 
DOTAÇÃO 	 ORÇAMENTARIA: 	 12.361.0811.2302.0000;3.3.90.30.00 
12.361.0811.2302.0000;3.3.9032.130.VALOR: RS 9.336,00 (nove mi, trezentos e trinta 
sets teals). BASE LEGAL Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade 
Pregio Presenclal SRP N' 048/2015- CPL, Ata de Registra de Preps na 003/2019v rege-
se pelas disposições expresses na Lel na 8666/1993 e suas alterações posteriores e odes 
preceitos de direito público. ASSINATURAS: Márcio Teixeira Raga (Contratante) e 
Adalberto Rocha de Abreu (Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO. Ne 245/2019 • SEMED. Resultante do 
Pregão Presencial SRP ne 048/2018, PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa E. S. FERNANDES PAPELARIA EPP, Inscrita no CNPJ sob o na 41.385.550/0001-53 
DO OBJETO: Aquisição de material esportivo, pare atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 2019. PRAZO DE VIGENC. 
0 presente contrato iniciar-se-á na da de sua assinatura e terá vigência ate 31/12/2019. 
DOTAÇÃO 	 ORÇAMENTÁRIA: 	 12.361.0811.2302.000013.3.90.30.00 
12.361.0811.2302.000083.90.32.00.VA10R: Ré 8.407,00 (olt° mil quatrocentos e sere 
read). BASE LEGAL Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade 
Pregão Presencial SRP N' 048/2018 - CPL, Ata de Registro de Preços na 004/2019 e rege-
se pelas disposições expressas na Lei no 8.666/1993 e sues alterações posteriores e pelos 
preceitos de direita público. ASSINATURAS: Mardis Teixeira Rag° (Contestants' e Enio 
Sousa Fernandes (Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA 00 CONTRATO. Ni 246/2019 • SEMED. Resultante oo 
Pregão Presencial SRP na 048/1018, PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, inscrita no GNP.' sob o na 27 800493/0001-
09. DO OBJETO: Aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 2019. PRAZO DE 
VIGENCIA: 0 presente contrato iniciar-se-á na da de sua assinatura e terá vigência ate 
31/12/2019. 	DOTAÇÃO 	ORÇAMEN1'ARIA: 	12.361.0811.2302800083.90.30.00 
12361.0811.2302.0000;3.3.90.32.00.VALOR: R$ 6.284,50 (seis mil, duzentos e oitenta e 
quatro read e cinquenta centavos). BASE LEGAL Este contrato tem como ampara legal a 
licitação na modagdade Pregão Presencial SRP N' 048/2018 - CPL, Ata de Registro de 
Pregas na 035/2019 e rege-se pelas disposições expresses na Lei na 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. ASSINATURAS: Márcio Teixeira 
Rego (Contratante) e Xleiton Silva dos Santos (Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO. Na 247/2019 - SEMED. Resultante do 
Pregão Presencial SRP na 048/2018, PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa MOTA BRINDES IND. E COMER00 LTDA • ME, inscrita no CRP.' sob o ne 
05.696.773/0001-78. DO OBJETO: Aquisição de material esportiva, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 03 de anelo de  
2019. PRAZO DE VIGENCIA: 0 presente contrato iniclar-se4 na da de sua assinatura e 
terá 	vigência 	até 	31/12/2019. 	DOTAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 
12.361.0811.2302.00038.3.90.30.00 	12.361.0811.2302.00008.3.90.32 00.VALORI 	RS 
8.805,00 (alto mil, oitocentos e cinco reels). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo 
legal a licitação na modalidade Preg5o Presenciai SRP N' 048/2018 - COL, Ata de Regidro 
de Preços na 006/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lel na 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. ASSINATURAS: Marco Teixeira 
Riga (Contratante) e Miguel Francisco Mota (Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO. Ne 247/2019 - SEMED. Resultarte do 
Pregão Presencial  SRP  no 048/2018, PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa MOTA BRINDES  IND.  E COMERCIO LTDA - ME, inscrita no  CNN  sob o na 
05.696.773/0001-78. DO OBJETO: Aquisição de material esportivo, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de  Educe*.  DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 
2019. PRAZO DE VIGENCIA: 0 presente contrato iniciar-se4 na da de sua assinatura e 

t 	
at! 	31/12/2019. 	DOTAÇÃO 	ORÇAMENTARIA: 

1e2.4  361.0811v18.234nc1  020000 .3  8.3.9030.00 12361.0811.2302.0000;3.3.90.32.00.VALOR: 5$ 
13.805,00 (alto mil, oitocentos e  deco reels).  BASE LEGAL: Este contrato tem como ampere 
legal a licitação na modalidade Pregão Presencial  SRP  N' 048/2018 -  CPL  Ata de Registra 
de Preços na 006/2019 e rege-se pelas disposições expresses na Lei na 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores e  judos  preceitos de direito pública. ASSINATURAS: Márcio Teixeira 
sigo (Contratante) e Miguel Francisco Mota (Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO, RESENHA DO CONTRATO, Na 248/2019 - SEMED. Result/Mt! do  
',reek  Presencial  SRP  no 048/2018. PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a 
empresa VENTO NORTE EIREU. inscrita no CNP) sob o na 02.962.910/0001.80. DO 
OBJETO: Aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 2019. PRAZO DE VIGENCIA 
0 presente contrato  inkier-se-6 na da de sua assinatura e terá vigência ate 31/12/2019 
DOTAÇÃO 	 ORÇAMENTARIA: 	 12.361.0811.2302.0000;3.3.90.30.00 
12.361.0811.2302.00008.3.90.32.00.VALOR: R$ 5.820,00  (circa  mil, oitocentos e vinte  
reels).  BASE LEGAL Este contrato tem como amparo legal a licitação na modahdade  
Prezio  Presencial  SRP  N' 048/2018 -  CPL,  Ata de Registro de  Preps  na  007/2019 e rege-
se pelas disposições expresses na Lei na 6666/1993 e suas alterações posteriores e pelos 
ereceltos de direita pcibilco. ASSINATURAS: Márcio Teixeira Rego (Contratante) e  Veronica  
Lima Sandri (Contratada). 

RESENHA DO CONTRATO Ni 230/2019' SEMED. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCiAL  SRP  
Na 045/2018. PARTES: Municfplo de Balsas, através da Secretaria Municipal de  Educe*  
e a empresa L & V COMEROAL LEDA -ME, inscrita no CNPJ  ng  17.729.053/0001-40 DO 
OBJETO: 0 presente contrato tem par objeto a aquisição de material permanente comum 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 
03/0S/2019. PRAZO  OE  VIGENCIA: O presente contrato inklar-se8 na data de sue 
assinatura e terá vigência até 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
12.361.0811.2302.0000;4.4.90.52.00 12.361.0083.2152.0003;48.90.52.00 VALOR:  IRS  
25.512,00 (vinte e cinco mi, quinhentos e doze  reels).  BASE LEGAL: Este contrato tem 
como ampere legal a licitação na modalidade Pregão Presencial  SRP  na 045/2018 -  CPL.  
Ata de Registro de Preços na 047/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei na 
8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. 
ASSINATURAS: Márcio Teixeira Rigo (Contratante) e Frandsco Eduardo Noronha Lobato 
(Contratada). 

RESENHA DO CONTRATO Na 231/2019 - SEMED. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL  SRP  
Na 045/2018. PARTES: MunicIplo de Balsas, através da Secretaria Municipal de Educação 
e a  empress  D R REPREASENTAÇOES LTDA, Inscrita no  CNN  na 04.954.908/0001-95. DO 
OBJETO: O  presence  contrato tem por objeto a aquisição de material permanente comum, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de  Educe*.  DATA DA ASSINATURA: 
03/05/2019. PRAZO DE VIGENCIA: 0 presente contrato inidar-se4 na data de sue 
assinatura e terá vigência MO 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
12.361.0811.2302.0000;44.90.52.00 12.361.0083.2152.130004.4.9082.00 VALOR: RS 
92.935,00 (noventa e dois mil, novecentos e trinta e cinco  reels).  BASE LEGAL: Este 
contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial  SRP  na 
045/2018 -  CPL  Ata de Registro de Preços na 048/2019 e rege-se  pelt  disposições 
expresses na Lel ne 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito 
público. ASSINATURAS: Márcio Teixeira Régo (Contratante) e  Danielle  Martins  Roche  
(Contratada). 

EXTRATO DE CONTRATO. RESENHA DO CONTRATO.  lea  251/2019 • SEDES. Resultante do  
Presencial 5RP na 021/2018, PARTES: Secretaria Municipal de Desenvo.arnento 

Trabalho e Emprego e a empresa EXECUT  SERVICE  EIREU, inscrita no CNPJ  sac  a 
na 27.449869/0001-74. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto 

çã 	 PrestISI.204 serviços de confecção de material gráfico, para atender, a ,Sedretada M 	 • 
03 de 	Ela 

a e tea 
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Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego. DATA DA 
PRAZO DE VIGENCIA. 0 presente contrato  Inkier-
vigência até 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
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Clue dia que soap oilman Odiada vinda de Jesus O 
nosso 'eu', egocênt ico or natureza, quando neo se entrega por st mesmo, at quero ser ivrer 
'Rompamos ds seus Woos e sacudamos de nds as suas aromas!' Este :au:  declara a sua assim 
chamada Individual/ ad . Mas estou profundamente convicto de que, quando o Senhor voila,. de-
sejari nos mantra - a ueles que são Seas - reunidos, como no die de Pentecost., quando velo 
o Espirito Santo sob e S us discípulos. 'Ao cumpnr-se o dia de Pentecoste, estavam todos Hium-
dos no mesmo Kea "Tens comunhão com outros cristios? E se no ligarem que coca mora rtio 
hi uma verdadeira ornunhio de pessoas consagradas a Deus, por que você não ovens colocar 
sua casa á &pampa° p re mites e reuniões de oração' :Divan:ante perseveravam uninimes 
no temple, partiam pio e casa em casa, e tomavam as suas refelVes com alegns e singeleza 
de coração: vertu eira comunhão com o Senhor, que conduz ao arrebatamento, se expressa 
visivelmente por me o d perseverante comunhão com outros filhos de Deus. 

, ,• :  

0 altar do holocausto 

A 

6 COLUNA ATOSeFATOS 
ones. (98)3302-7020/7022 - www.atosefatos.jor.br 	 coniercialatosefatos24gmailcum 

Mir Lois - MA. Domingo/Segimda. 5/6 de Maio de 2019 

d-Esperarndo éperdestempor totter( za que ha =Arms° certo pars tudaelerqueDeus nuncese atrasd 	, 
r I 

ma casa duple?! no Alto da 
Parque Timbiras, com povo ar-
tesiano, 3 quartos, 2 banheiros, 
cozinha, sala de estar e jantar, 

Om!ai amplo pavimentado co,rri tar' nento. 

Contatos (98): 
99909-4701 
99905-7273 
(Janenéssirs) 

:Joao Hs 

Asegunda epistola nos 
probe receber aqueles 
ue não trazem "a dou-

trina de Cristo". Já a terceira 
epistola exorta os crentes a re-
ceber e ajudar aqueles que a 
ensinam (veja João 13:20). Ve-
lar pelo bem dos servos do Se-
nhor é um modo de participar da 
obra do evangelho (v. 8). Varias 
pessoas nos são apresentadas 
nesta breve carta. Gaio, a quem 
a carta foi endereçada, era um 
amigo amado, cuja alma pros-
perava, que andava na verda-
de, agia fielmente e cujo amor 
era conhecido de todos. Demé-
trio, mencionado mais adiante, 
também linha um bom testemu-
nho (1 Timóteo 3:7). Por outro 
lado, na mesma igreja, havia 
um homem chamado Diotrefes, 
que gostava de ter a primazia 
entre eles (1 Pedro 5:3), profe-
ria palavras maliciosas contra o 
apóstolo, não recebia os irmãos 
e expulsava outros da igreja. 
Joao também menciona os ir-
mãos evangelizadores que ha-
viam saído por causa do Nome" 
(v. 7; Atos 5:41). 0 Nome que 
esta acima de todos é o de 
Jesus: Ele era a mensagem 
e a garantia da missão deles 
(Atos 8:35). "Não imites o que 
é mau, senão o que é bom", 
recomenda o apostolo (v. 11; 1 
Tessalonicenses 5:15). Acha-
mos bons e maus exemplos 
tanto nesta epistola quanto 
a nossa volta. A quem imita-
remos? Sigamos, acima de 
tudo, ao Senhor Jesus; ele foi 
o Otto em quem somente se 
achou o bem (Marcos 7:37). 

DM JESUS. NA Nicole Kidman diz que alguns aml 
zombam da sua fe por acreditar enin 
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dosm sdeeuts:po'ari6  ba 	f se 
so. 'Maus Bagel Inca e 
Sam de mim por acredi- 
tar em Deus:, dine ela, 	cri 
segundo informacões do ' 
Noãcia Cristana. 

A atria, que atual-
manta 6 casada com o 
cantor de country Keith 
Urban revelou que lava 	• 
seus dots filhos de 10 	al 
e 8 anos para á Igreja 
't assim qua estamos 	' 
cnando ilOSSOS tithes', " 
disse eta, contando que 	' 
o marido posse: outra 
fe, Met ACOMpardia Old • 3 
e os Moos quando é. 

Uma das prindpaís alguns amigos por acre- revelando que quando possivel. 
atrizes de Hollywood, *tar em Deus, 	 adolescente admirava 	'Keith tem auasbref 
ganhadora de um dos 	Made Kidman M ha- is frelras e pensou se- pus croups 
Prêmios da Academia, via testemunhado 	 o mesmo caminho. também g 
mais conhecido popu- ca da sua le após ter 'Adorei a Edam de ser pea ACV,  
Ian-manta coma Oscar. interpretado a peno- MC& Obviamente não indicou qaa's 
Nicole Mdman iamb& nagem Nancy Earnons, escoIN seguir esse ca- de fi Malin 

tuna mulher de N. Ela a esposa de urn pas- rninho, mas Piquei muito fluenciadm 
falou um pouco da sua tar batiste no time Boy Mrafda por isso:, disse quandrelia 
vida esplritual em uma Erased. 'Sou espiritual eta em outra ocasilo. 	confess:AV 
entrevista, onde lam- no sentido de que eu 	DOSSa vez, Mdman love um grande 
Pam revelou que spire absolutamente acredito contou que so saber da to' na sua relação es 
com o preconceito de em Deus', disse a atua, sua fé at Deus, alguns ntual corn Deus. 

DESDE 1990 
UDO EM BOMBAS HIDRAÚLICAS 

E QUADROS DE COMANDO 
cremil@eloicombr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA 

moo DE LICITAS-A0 

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019.A Prefeltura municipal da Silo Joan dos 
Palos - MA, toma Raab para conhecimento dos interessados que estará 
realizandolcitação na modddade TOIZADA DE PREÇOS DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM objetivando a CONTRATACÁO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, abeam 
das propostas am 22/05/2019 fa 081130min, na sala de reunao, anemia 9 
Av. Gebiho Vargas, a' 135- Centro. nesta Made. Os inlerenados pOderao 
obter ceps de Edible seus enema, no endereço mama mentioned°, de 

I-  2. 0 6', no imam 08h0Onn As 121100min mediante pagamento no tabs 
La da RS 50.00 (cinquerila rears). através de DAM expedida pela Secretana 

appal de Fazenda. ou gratudamente no are www.saboaodospalos. 
'ova Mana da Gum Gonçalves Lisboa, Preadento-CEL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2019-SRP 
PREGÁOPRESENCIAL N. 012/2010-SRO PROCESSON°23041422/2019 
- PMA.A Pt-eternise Municipal de Arapurus -MA, Maas de sari pregoeiro. 
Irma pubhca aos interessados que maharani as 09:30 boras(boants local) 
do dra lede Maio de 2019, na sale de reun so da Comissão Permanente de 
ballade. Au Joao Rambo° Monlebs, e 2001- Centro, nesta &lade, na 
modaidade Pregao Present:M. Opo menespreço, pare Eventual corers-lag° 
de empresa eapecialuada na manutenção de sIstemas de abaStedmento 
de Aqua no Minicab de Anapurus/MA, conforme Lel Federal n° 10.520, 
de 17 de Julia de 2002, Dec. Federal sr' 7892/2013 e subsidiadamede Ada 
Let Federal n. tees,as 21 de pushed' 1993.0 &Mal asap Anexos tsar° 
A dismal/do dos interessados no endereço da CPL. Are Jogo Francisco 
bandies, Jr 2001 - Ceram -ArrapurusrmA, de segunda a sexta-feira, no 
horano das MIAs 12h, onde pedantic ser consultados graluMmente ou oust. 
dos mediante o recolhlmanto da moos-tenors de RS 20,00 (vinte rears), lento 
exclustvamente, at/ladsdo Doc. de Arrecadagat Municipal-DAM, emildo 
pela Secretarp Mena-pal de Arrecadações, Tdbutos. Anapunra aim. os 
de Mara de 2019. LUCIANO DE SOUZA GOMESPregoeiro. 

-Sail..-- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEMS ALTAR 

AVISO DE LICITACÃO 

fa j' r.reiew: MUNICIPAL DE ALDERS ALTAS, brava da Greasiest Per-
na de Ladadlo Estado de Masadan. arise que realizara Madre na 
dada PREGÃO PRESENCIAL 

Ao PRESENCIAL n° 013/2019. TIPO: Mend Preço Crulánce OBJETO: 
Maeda empresa espaaakade paraAquação de Generestamenticlos, 

desonados a Secretana Municjeal Mt Sae& eAssistencia Social do Minicar° 
de Mamas Mtes-MA Abertura: 18/05/2019 as 08:30 in. 

PREOÃO PRESENCIAL n.014/2019 -SRP.TIPO Manor Paso umberin.OBJE-
TO Regata de Prods para Contrataçao de empresa espodalboda pare Aquisi-
do de Peas e Lubolicanles.destmados • Monulendio de Vekulos is Magmas 
da Retain Municipal cle AlderasAltasALA.Abertusa: 16/052019 As soon ha. 

0 Komi • sea anexos sere° nado cama Comma* Permanente de Lida-
do SAO na Ar. Joao Rosa. 285 - Centro - Maras Artas-MA, ou no portal da 
Cansparêncra(Sacopy. Madras adarecimantos soave/to de 08:00 as 12 00 hs 
com a Commas, Permanents de Icatado. 

Arderas Arras (JA), 300, Abnl de ZOI9 
Jaime Metes dos Scotus 

Presidam/e da Cumuli° Permanente de Licuegto 

'1% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACORITUBA 

OWIDO DE LICITACAQ 

Age/atom Welded de Sacuraba/MAtoma peace que redizana 	de/ Opo 
menorpreça. Modalidade Reggio Present/al n° 014/2019. Objego.Ccfreatasta de 
empresa espeddzada pan Reforms da Secretatá Muniapalde Saida do Bacutt-
berteA_Conaerp derndono Mai e aeusAnexocna bane da Lei 10.52002 esub-
saanamme pda Lale.66earne was Mesadas. dams. nonnas regslarnentares 
aplavels a espada. Dana abeam. leda mar de 2019 Hoard OSPIXemln. Local 
Sae de unman da CPL. lea-Made na Rua 1° malo,N°01, Centro, BaCulluba -MA 
AquIsigan do U1181.05 hteressados podeaoconsultalo galuilamante cm admiral° 
pagando bor de Rs 57,00 (erpuenta e ante seam) ea board amerced des 08:00 
es 1290, inamedes mama do e-mat cpliambehoamel.cond Bablanba (MAX 
30 da abri de MIA Jean da on,. Raddgues-Regoem 

A Readura MunielpM On BacuritubalMA Iona public* que realizará lintado, 
do tipo menor prate. Modadade ramada de Prague le 003/2019, Objeto, 
Contretaçeo de empresa para execução da obra de Recuperado de Estradas 
vldnels no napalm de BacudtubarMA Data abedura. 22 de mala de 2019. 
Haan, OM:00st. Conforme den& no Eilal e emus Mesa. na forma da 
Lard asert/93• sun attenegoes e demals norm.. agulamentarea 	at spade. Soar Sala de auntie da CAL, totakzada na Rua I° main, N°01, Can-
so, Eaojnln,sa - MA. Aquisido do Editar Os interessa dos paean consults-10 
matentamente au adquirklo catboat° lava Se RS 57,00 (dnquenta e sob mats) ern  
vereda comercial  die 013:00 Am 12:00. Informacões areas do amad: cd-prob813 
honad.com.Cacuriaba (MAI. 30 de mad de 2019. Herald° Siva Sousa Nato. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÁO -  CPL  

AVISO  OE  LiczTACÃo 
PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2019 - CPUPMFN 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOOiJElre  
Mayes  da Comissgo Permanente de Licitação. GEL, loseP.  
realized  liclaglio na modalidade Pregão Presenciai visando* 
de empreses para a fabdcegea de tetras lelreuos.  places-446o 
Serial  carnets,  letrekos lummosas, adesivos, selantes ouickartele 
de material para uso public/UM  pars sulfa  as necessidades 
municipai de Fodaleza clos Nogueiras-MAe  seas  UnidadesAommistrall 
para o exercicio de 2019. conforme Termo de Referencia  Pao  Menor Pm-
co  por  !tern,  LOCAL: Sede da Pudenda. Localizada na Rua  Rut  Barbese, 
a' 125-Genera.  DATA DE ABERTURA, 20/05/21319. HO 	 COIL  
Recebimento dos envelopes e Inicio da habeta . LOkiirdOnl 	• 
do  CPL,  sacauzade na Rua Ru 	n 12 	 latosa do  
Nogtseras-aM.AOUIS,Ç  OD 	 01 	iasúue,sante,dadata 
de abertura do  rename  n 	 L. Os  Mere ado  pallE510 aag  urns  
o edital pagando a  Ulm  d t 20,00 viltaltpals e norancilliznibraWas 
08:00 as 12-00 lacras, Fr asa 	alias- 	03 de ma* de 2019 
Fausbana Nogueira de  Ere  as - Pr 	in Munn 	Cedar Petit's W- 
anda  -  Sealants  Municipal de AdnanoStrad.90. Pia  amanita  e FinanseS. 
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