
Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPURUS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

.. -. , 	0 Município de ANAPURUS, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS por 

littermédio da Comissão de Licitação, toma público que as 13:00 horas do dia 28 de Maio de 2019, fará realizar 
ilação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada para 

• execução dos serviços de engenharia para reforma de escolas da zona rural de interesse da Administração Pública de 
. Anapurus, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS. 

O procediemtno licitatorio obedecerá ao disposto na Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 

0 Edital e seus anexos encontram-se disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, 
na AV. JOAO FRANCISCO MONTELES R 2001 CENTRO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 
expediente. 

ANAP 10 de Maio de 2019. 

LUCIA fl51 OUZA GOMES 
Comi são Licitação 

eside 

DICI2.110 ,eSala Ç01112 
Nettderde Ss CPI. 

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES NR 2001 CENTRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 

INTRATOS DE CONTRATOS 

Extrato de Contrato na: 045/2019 Tipo de Ucitação: Credenciamento na: 0012019 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE GOI S-GO 
Contratada: ACAOAS SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES LTDA. Objeto: contratação de 
Pessoa uridica pan prestação de serviços de Plantões Medicos no Hospital Municipal de 
Santa Tirezinha de Golas-Go. Prazo: 0 prazo de vigência serf de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 
57, II, da lei na 8.666/93. Valor Global: R$ 144.000.00 (cento e quarenta e quatro mil reais) 
Data do Contrato: 15/04/2019 Dotação orçamentaria: 10.302.0016.20353190-34 
Fundamento Legal: Lei na 8.666/1993 e alterações posteriores. Gabinete do Gestor 
Municipal, aos 10 dies do mês de maio de 2019. 5I0A0 DE SOUSA ASSUNÇÃO Gestor do 
FMS 

Extrato de Contrato na: 044/2019 Tipo de Licitação: Credendamento 	001/2019. 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS-CO 
Contratada: STEPHANIE MACEDO DE CAMARGO Objeto: contratação de Pessoa fisica para 
prestação de serviços de farmacilutica, junto a ?amide hospitalar no Hospital Municipal 
de Santo Terezinha de Goias-Go. Prazo: 0 prazo de vigência seri de 08 (olio) meses, 
podendo ser prorrogado por acordo entre es partes, mediante termo aditivo, nos termos 
do artigo 57, II, da lei na 8.666/93.Valor Global: R$ 16800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reaislData do Contrato: 02/05/2019 Dotação orçamentaria: 10.302.0016.2035.3190.34 
Fundamento Legal: Lei na 8.666/1993 e alterações posteriores. Gabinete do Gestor 
Municipal, aos 10 dies do mês de maio de 2019. SILVIO DE SOUSA ASSUNÇÃO Gestor do 
FMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCORBERTO 

EOM. Na 1 DE 10 DE MAIO DE 2019 
ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

POR TEMPO DETERMINADO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO 
DO DESCOBERTO - ESTADO DE GOIAS, representada pelo Senhor Secretário Municipal de 
EcItlação, MAURO ROBERTO DA MATA, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
ANULAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por tempo 
determinado, Edital na  001/2019 declarando sem efeitos todos os atos oriundos de sua 
puNIcação, para contratação temporária de pessoal para os cargos de Professor Pedagogo, 
Professor de Lingua Portuguese, Professor de Matemática, Professor de Geografia, 
Professor de Ciências, Professor de história, Professor de Inglis, Professor de Educação 
Mica, Professor de UBRAS, Psicopedagogo, Nutricionista, Monitor Para CME1 e ou Escolas. 
Monitor para Transporte Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxlfiar de Serviços Gerais, 
Merendeira. SAD/GO 10.05.2019. 

MAURO ROBERTO DA MATA 
Secretário Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERES6POLIS DE GOIÁS 

AVISO DE OCTAVO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 11/2019 

O MUNICÍPIO DE TEREZ6POLIS, ESTADO DE GOIÁS, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial e Equine de Apoio, TORNA FORUM) que no dia 24 de MAIO de 2019, is 
14 horas, serd realizada licitação pública para registro de preço na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do Aso menor PREÇO POR REM, cup objeto nth AQUISIÇÃO DE ORTIFRUT, 
CARNES E PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE TEREZOPOLIS DE GOIÁS, nas condições Andes no termo de referenda 
(anexo I) do Erika!, em atenção h solicitação da Secretária Municipals de Educação, 
consoante determina a Lel Federal n' 10.520/2002, e subqdiarlamente, as disposições 
contidas na Lei Federal n'. 8.666/93 e suas alterações. 

O edital e seus anexos estarão disponíveis na Sala da Comissio Permanente de 
Licitações, na sede da Prefeitura Munidpal de Terezopolis de Goiás, situada na R401 AtOnS0 
Felix, 5/N, Centro, em Terezopolis de Goiás. Informações pelo: Fone (062) 3348.1388, das 
13:0CM is 11:03h e, das 13:00 is 17:00h, no sitio www.teretopolis404mar ou P&P e-mail 
licItacaoteregagmail.0701. 

Terezopolis de Gags, 10 de malo de 2019. 
PAULO SERGIO DE UMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBAS 

AVISO DE CREDENCIAMENTO N' 2/2019 

A Prefeitura Municipal de Trombas/GO toma público Credendamento 
n'002//2019 - Objeto: Informa que estará aberto, a partir do dia 21/05/2019. 
Credenciamento na Area da Saúde, Laboratório de Análises Choice, para atuar no 
Município, na oportunidade esterá recebendo documentos. Informações gerais e obtenção 
da integra do Ethyl pelo site oficial do Município: www.trombasgo.gov.br  e telefone: (62] 
3374-3381, no horário de 08h0Ornin as 12h0Ornin. 

EDNIILSON LOPES DA SILVA 
Presidente CPL 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ng 16/2019 

A Prefeitura Municipal de Trombas/GO torna público aos Interessados que 
estará recebendo propostas para contratação do seguinte objeto na modalidade: Prezio 
Presencial - na 016/2019 • Objeto: Locação de 01 (uma) Maquina denominada Trator 
Esteira com potencla minima de 75 cv ano de fabricação a partir 1980, com toldo de 
proteção para operador, com disponibilidade total da maquina com operador, combustível 
e toda manutenção, para ouso permanente pelo período de até 31 de dezembro de 2019 
no aterro sanitário do Município de Trombas • Golds. Data: 23/05/2019, inicio da Sessão: 
09h0Omin. 

EDMILSON  ions  DA SILVA 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA 

EXTRATO DE RESCISÃO 

CONTRATO N' 078/2018 PROCESSO ADMINSITRATIVO W2178/2019 
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE TURVANIA/G0 - CONTRADADO -aio CERRADO 
CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME CNPJ  ng  19.475.588/0001.68.  OBS.  Empresa não 

apresentou defesa sobre os fatos alegados. DO OBJETO - 0 presente Distrato tem por 
objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato na 7/3112018- PMF. cujo objeto 6 a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de 
Consultoria e Assessoria Técnica Juridica Ambiental visando suporte necessário I 
Secretaria Municipal de Melo Ambiente, DO FUNDAMENTO LEGAL • Artigos 77; 78, 
incisos I ao V, da Lei Federal n'. 8.666/93. Maiores, em horário de expediente, através 
do telefone (64) 3682.1768 ou pelo  site:  wWw.turvanla.g0.gmf.br  / 

licitacaoturvania@ilmell.awn. 

Eat deamanto pods set re 

Mtp.thmtmm.gav.brtiutlittleciads.htrnt MOO Sea,  05302019051300169  

Anapurus (MA), 10 de Maio de 2019 
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL 

RETIFICAÇÃO 

CONTRATO Pt 20180302-002-01/2019 
A Secretaria Municipal de Educação do munkIplo de Bacabal - MA, em relação 

publicação do Extrato de Contrato N' 20180302.002-01/2019, publicado no Diário Oficial 
da União, no dia 22 de março de 2019. Seção 3, edição 56, página 197. RETIFICA a data de 
inicio da vigência do contrato. ONDE SE it: "VIGENC1A: Interco: 05/03/2019 LEIA-SE: 
"MGENOA: inicio: 06/03/2019". Sendo assim a data de Inicio da vigência do contrato fica 
alterada de acordo com o retificado acima. Babai - MA, 08 de maio de 2019. WANE 
RAMOS ARAÚJO DE OUVEIRA. Secretirla Municipal de Educação. 

RmAcm 
 

EXTRATO DE CONTRATO N' 20180302-002-01/2019 
A Secretaria Municipal de Administração do municiplo de Bacabal - MA; 

'•,relagão Vaublicação do Extrato de Contrato N' 20180302-002-02/2019, publicado no bui 
Oficial aa Ullião, no die 22 de março de 2019. Seção 3, edição 56, página 197. REIM 
data de início da vigência do contrato. ONDE SE it: "VIGENCLA: Inklo: 05/03/20197.LE 
SE: "VIGENCIA: Inicio: 06/03/2019". Sendo assim a data de Mick da vigência do contrati  
fica alterada de acordo com o retificado adma. Bacabal - MA, 08 de maio de 2019. DIM,  
BRANDÂO FAR/AS. Secretário Municipal de Administração. 

PREFEITURA. MUNICIPAL DE BALSAS 

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng 
064/2019. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 010/2019. OBJETO: Registro 
de Pregos Para Future e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para Aquisiçlo 
de materials de expediences e pedagógicos de interesse das Diversas Secretaries do 
MunicIplo de Balsas MA. Valor Total: R$ 33.904,55 (trinta e trés mil, novecentos e 
quatro reels e cinquenta e cinco centavos). PARTES: prefeitura Municipal de Balsas • 
MA, através da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria e 
a empresa A R DE ABREU & OA LTDA, inscrita no CNN sob o ng 10.464.744/6001-10. 
BASE LEGAL: 0 presente registro tem como amparo legal o Edital de licitação na 
modalidade Pregão Presencial em SRP 010/2019, nos termos da Lel 10520/2002, do 
Decreto Municipal ng 06/2017: aplicando-se subsidiariamente a Lel 8.666/93 e as 
demais normas legais correlates. VALIDADE DA ATA: 12 meses da data da Publicação. 
FORO: Comarca de Balsas MA, ASSINATURAS: Lulz Pedro Silva Santos (CONTRATANTE) 
e Adalberto Rocha de Abreu (detentora do registro de preços). 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ti  
065/2019. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 010/2019. OBJETO: Reg*/ 
de Preços Para Altura e Eventual Contratação de Empresa Especlalizade Para Aquisiói 
de materiais de expedientes e pedagógicos de interesse das Diversas Secretarial a 
Municlpio de Balsas - MA. Valor Total: RS 17.369,82 (dezessete e mil, trez.en(: 
sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos). PARTES: Prefeltura Munisipet 
Balsas - MA, através da Secretaria Municipal de Finances. Planejamento e 
Tributaria e a empresa F I SAMPAIO DE ABREU EPP, Inscrita no CNN sob o;:n 
11.285.397.0001-21. BASE LEGAL: 0 presente registro tem como amparo legal o Editei 
de Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP 010/2019, nos termos da Lel 
10.520/2002, do Decreto Municipal ng 06/2017; apficando-se subsidiariamente a Lel 
8.666/93 e as demais normas legais correlates. VAUDADE DA ATA: 12 meses da data 
da Publicação.  FORO: Comarca de Balsas MA. ASSINATURAS: Luiz Pedro Silva Santos 
(CONTRATANTE) e Fabricio Araújo dos Santos (detentora do registro de preços). 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO, RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS fla 
066/2019. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP 010/2019. OBJETO: Registro 
de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição 
de materlais de expedientes e pedagógicos de interesse das Diversas Secretarias do 
Município de Balsas - MA. Valor Total: R$ 518.673,69 (Quinhentos e dezoito mil, 
seiscentos e setenta e três  reels  sessenta e nove centavos). PARTES: prefeitura 
Municipal de Balsas - MA,  street  da Secretaria Municipal de Finante. Planejamento 
e  Gestic.  Tributaria e a empresa R. M. DA SILVA EIRELI - ME, inscri no CNPJ sob o 
na 19.413.978/000143. BASE LEGAL: 0  present*  registro tem como mparo legal o 
Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial em  SRP  010/2019, os termos da 
Lel 10.520/2002, do Decreto Municipal na 06/2017; aplicando-se subsidlan ente a Lel 
8.666/93 e as demais normas  Extols  correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 me s da data 
da Publicação. FORO: Comarca de Balsas MA. ASSINATURAS: Luis Pedro Si Santos 
(CONTRATANTE) e Ronnyvalme Milhomem da Sfiva (detentora do registro de 	os). 
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155N 1677-7069 Ne 90, segunda-feira, 13 de Maio de 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

AVISO DE CHAMADA POISUCA Ne 1/2019 

A Prefeitura Munidpel de Amami do Maranhão- MA, sinvis da sua Conil 
Permanente de Licitação. CPL, torna público pare conhecimento dos Interessados que'ss 
realizando Chamada Pública, do tip, menor preço por item, objetivando a aquisição de 
gineros efimentklos diversos de Agriculture Familiar pare a composição de merenda 
escolar em conformidade com as resoluções CD/FADE 033/2039 e 025/2012 pare atender 
as necessidades do Município, o qual será processado e julgado em conformidade com a 
Lei Federal n.2 8.666/93 e as condições do Edital à realizar-se as 10:00 horas do die 29 de 
maio de 2019. A sessão pública de julgamento sera realizada nas dependências da  
Prefeitura Municipal, na sale da Comissão Permanente de Licitação - CPL localizado h Av. 

'Fancied° Neves s/na, Centro. CEP: 65293-000, Amapa do Maranhão/MA, no dia, hors e 

local Reims citado, ern que sergo recebidos os envelopes de habilitação e projetos de 
venda, o Edital e maiores Informações poderão ser obtidas no endereço citado, de segunda 
a sexta-feira, das 08:00 às 1210 horas. 

Amapa do Maranhão-M& 10 de maio de 2019. 
SILAS RIBEIRO GONÇALVES 

Presidente de CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Ng 2/2019 

Processo na 22041523/2019 - PMA. 
A Prefeitura Municipal de Anapurus, através da Comissão Permanente' 

Udtaflo da Prefeitura Municipal de Anapurus/M& torna pública que realizará dii28.  
Maio de 2019, as 13:00 (treze) horas, na sale de reuniões de Pre/enure, na 
Francisco Monteles, na 2001 - Centro, Licitação do Tit= Menor Preço Global, tendo co 
objeto a contratação de empresa especializada pare execução dos serviços de engenhe 
para reforma de escolas da zone rural de Interesse da Administração Piiblice de Anap 
de acordo com a Lei na 8.666/93. 0 edital e sew anexos encontram-se disponfvelsie 
Interessados no endereço da CPL na Av. João Francisco Monteles, na  2001. - Cent/el  
Anapurus/Ma. de 21  a 6a no horário das 08h hs 12h, no Sala da Comissão Permanente de 
Udta0o, onde podergo ser adquiridos mediante recolhimento da ImportanCia no valor de 

RS 20,00 (Uinta Reels), feito exclusivamente através do Documento de Arrecadação 

42) 
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S
éculos se passaram. Do 

meio de Tiatira, Deus susci-

ta a Reforma, um poderoso 

movimento impulsionado pelo Es-

pirito Santo. Em seguida observa-

mos uma nova decadência. A mor-

te espiritual se apoderou da igreja 

em Sardes. A Igreja recebe a or-

dem de se lembrar e se arrepen-

der (V. 3, compare com 2:5 e 16; 

3:19). Quem 6 o vencedor aqui? 

É aquele que não contaminou as 

suas vestiduras. Conhecemos 

esse tipo de vitória, isto 6, perrna-

necemos puros? 0 vencedor de 

Sardes sera "vestido de vestidu-

ras brancas". Ao contrario da falsa 

pretensão da igreja de ter o "nome 

de que vives", seu nome nunca 

sera apagado do livro da vida. 

F iladelfia (cujo nome signifi-

ca amor fraternal) 6 a filha 

do "despertamento espiri-

tual" ocorrido no século dezeno-

ve. As caracteristicas principals 

dessa igreja são: (1) pouca força 

, todavia o Senhor mantém aber-

ta para ela a porta do evangelho; 

(2)fidelidade a Palavra de Deus, 

que manterá Sua promessa: "Ve-

nho sem demora"; (3) amor pelo 

Seu nome, por isso a sua porção 

sera seu novo nome. A resposta 

de Cristo ao escárnio do mundo 

para com Sua Igreja sera aprova-

-la publicamente: "Farei.., conhe-

cer que eu te amer. 

Representantes de Igrejas Batista, Presbiteriana 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO D0E1E00500 AZEITAO 
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TOMADA DE PREÇO Re 00112019 
A Rand Munidpal de do Domingos do Add - MA waves de sue Co. 
seismic Pendent. de Dated° - CPL. toma prone nos interessados que faa, 
rasher, sob Ode da Lei se 8886/93 a sun darades pastes:lord no the de 28 
de Mac, de 2019, is 08:30 hoses, Union na modalidade TOMADA DE PREÇO 
do do Manor Pram poi anode& anal. OBJETO Contrateglio de ampresa 
do rams para execualo dos sends de Recovered° do Add. do Paned° 
Santa Tern.. neste Municipio de Sio Dennis,. do Anna em conforridade 
eons as especrocades casuals no enrol antes anexos. ENDEREÇO: B'-230 
-Krn -212 -SIM Centro, no Domingo. do Azeitao - IAA- Fone (99) 98445-
1469. OBTENCAO DO EDITAL O Edital dens anon die a deposiON dna  
intereseedos. wide poderio ser consultados gratatament• junto h Canna 
neuronale de diedo, no endereço adrna dad. de 2° a te fein, no hordes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA 120 MARANHÃO - MA 

AVISO DE GRANADA PODUCA te 00112012 
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PREFEITURA MUMCIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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PREFEOTOJRA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAcÃO CPL 

AVISO DE IICITACAQ 
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PREFEITURA MUNICIPAL  OE  LAGOA DO MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CP 

AVISO DE I ICITACÃO 

PROCESSO ADMINIS1FtATIVO N° 01312019./CPL/PMeM 
PFtEGA0 PRESENCIAL N° 01112019 -  SRP  
A COMISSA0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO  -CPL,  da P 
Municipal do Lagoa do Maio. toma  Ohio,  que reallzafa  

horse  de dia 24 do malo de 2019, sta Prad 10 de  Nov  
municip10 da Lagoa do Mato. Maranio. LicItaged 
Pregão Presencial do goo  Manor  Preço lobit, alrav,éi 
Registro do Pregos, para Contratação Empresa Espe 
Conarooda, Proestras. AsseSsoris  Rea  do de Cu 
e Formação continuada  pang  as  Sea.  es  Munk**  
do e  Saida  de Prefeitura Municipal de laçoa do Mato 
Lel  re  10.520/02 e subsidadamente nOS te 	s da Lei' 
caos altsfadsea pOSterlores e Decreto Munictro  re  124/201 . 
Edital calos anexos estão disposição doo 	 dt OS 13.00 hor 
no endemço IffiT1111 alado, onde poderio  sec  obbdos tuslamerste 
Esuareamentos edicionals, no meSmo endereço. 

Lagoa do Moto, MA  lode  melo de 2019 
Raimundo Rodrigues da  Silvana  Neto 

Pros/dents da 

E visite o nosso  site  e vejas as noticiais 
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