ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE ANAPURUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019.
PROCESSO N° 24061127/2019-PMA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, toma público aos
interessados que realizará as 14:00 (quatorze) horas do dia 29 de Julho 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 aquisição de mobiliário e
equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de
Compromisso n° 201401056, 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 est
jsposição dos interessados no endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, n° 2001 - Ce6
lAnapurus/Ma, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão ser consult
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), rel.()
exclusivamente, através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria Municipal de
Arrecadações e Tributos.

), 15 de Julho de 2019.

Av. João Francisco Monteles, N° 2001 — Centro, Anapurus/MA
CNN. N° 06.116.461/0001-00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PREÇOS NO 1/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 6/2019
A Prefeitura Municipal de Rlalrna, Estado de Goiás, Leva Ao Conhecimento dos
leteressados, que NM realizar no dia 01 de Agosto de 2019, is 08:00 Horas, na Sala de
Ptuniões da Comissão Permanente de Licitações, Uotação na Modalidade Tomada de
Prep - Regime de Empreitada Por Prep Global - Tipo Menor Preço, para Construção de
Melhorias Sanitárias dornicillares nas Comunidades Rurais Córrego do Café e Córrego do
Banho, em Conformidade com as Especificações Contidas no Edital e Anexos. Maiores
Informações Poderão ser Retiradas no Site da Prefeitura Através do Endereço Eletrônico:
No
ou
Http://Acessoainformacao.Riairna.Go.Gov.Br/Odadaofinformacao/ticItacoes
Endereço Avenida Pedro Fefinto Rego, N.' 780, Setor Marna Ii, Ria!ma • Go, Fone: (0n62)
3397-1555, no horário de expediente.
Rialma-GO, 15 de julho de 2019.
EUSANGELA DA SILVA MELO OUVEIRA
Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO le TERMO ADITIVO
Fundo Municipal de Saúde FMS de Rio Verde GO, toma público o Primeiro Aditivo a Ata
Registro de Prep referente ao Processo nr 129911 2018, Arena Eletrônico nr 029 2018.
Para coaster: Segundo Termo Aditivo para EXCLUSÃO dos Rens 7, 15, 47 e 48 atributdo a
empresa PRO-REMEDIO DISTRIBUIDORA CIE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMETIOOS
EIRELI - ME., da 11 colocada referente ao Pregão Eletrônico ria 029/2018, processo
129911/20112 Com o objetivo de excluir da empresa PRÓ-REMÉDIO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIREU • ME., CNN: 05.159.591/0001-68. Sendo
considerado os mesmos como FRACASSADOS. A Ata de Registro de Preço terá vigência de
01 (um) ano. MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverda.gogov.br, e na Sala de Licitação da
Saúde, (Prédio da Secrethda da Saúde). Fone: 64-36024124 em horário de expediente.
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PE 017/2019
0 Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde Goiás, situado na Rua Joaquim Mota,
nr 257, Vila Santo Antonio, CEP: 75.906-370, Rio Verde GO torna público o resultado do
Extrato da Ata do Registro de pregos para future aquisição de tiras de gficemia, atendendo
as necessIdades do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde GO, conforme especificações e
quantidades estabelecidas no anexo Termo de Referêncla, O objeto ora licitado fol
registrado em Ata de Registro de Preços, ficando assim discriminadas as empresas e os
valores finals: Empresa: RM HOSPrtALAR LTDA CNPJ: 25.024414/0001-74, com valor de R$
640.000,00. A Ata de Registro de Preps terá vigência de 01 um ano. MAIORES
INFORMACOES: vnvw.doverde.go.gov.br, e Fone: 64 3602-8126, ern horário de expediente.
Rio Verde Goiás-CO, le de julho de 2019.
FABIO VILELA MATOS
Pregoeiro
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PP 022/2019
O Fundo Municipal de Sande de Rio Verde torna público o resultado do Registro
de Preços para future aquisipo de materials de expediente, gêneros de alimentos, copa e
cozinha e acondicionamento e embalagens pars serem utilizados ern eventos do Fundo
Municipal de Sande de Rio Verde - Goiás, conforme especificações e quantidades
estobeleddas no Anexo Termo de Referenda. O resultado assim se mostrou: Empresa:
MIXBRASIUS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIREU - EPP, CNPJ: 28.153.719/0001431, com o
valor total de R$ 4.406,50. A Ata de Registro de Preço terá vigência de 01 um ano. MAIORES
INFORMAÇÕES; www.doverde.go.gov.br, e Fone: 64 3602-8124, em horário de expediente,

O Município de Sio Luis do Norte - GO, através da Preside
público que realizara, em sua sede, na Secretaria de Administração, sito a
1021 Jardim Hirman - Sao Luis do Norte /GO, em sessão publics', na forma da Lel n°
8.666/93, a seguinte licitação: Modafidade: TOMADA DE Plitt° n. 001/2019; Data e
Horário: 31/07/2019 as 08h3Omin; objeto: Contratação de empresa pare ExecuPo de
Obras em Forma de Empreltada Global para Reforma do Estee°, Municipal de São Luis do
Norte - GO, conforme especificado no edital e demais anexos. Cópia do Edital e
Informações no endereço acima e no Mk, onvw.saolulzdonortego.gov.baSão Luiz do Norte-GO, 15 de julho de 2019.
NEUMA SIMONIA
Presidente da CAL
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PROCESSO Ne 24061127/2019 - PMA
A Prefeitura Municipal de Anapurus - MA, env& de seu pregoeiro,
púbfico aos interessados que manure es 14:00 horas(horirio local) do dia 29 de lu
2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, Av. João Fra
Monteies, MI 2001 • Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo merio
prep, para contratação de empress especializada para aquisição de ITIObilii110 'e•
equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de
Compromisso n1201401056, conform. Lel Federal no 10320, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente pela Lei Federal rim 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. logo Francisco Monteles, na
2001 - Centro Anapurus/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das tih is 12h, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da
importincia de R$ 20,00 (vinte reels), feito exclusivamente, através do Doe. de Arrecadação
Municipal - DAM, emifido pela Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos.
Anapurus-MA, 15 de julho de 2019.
LUOANO DE SOUZA GOMES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 5/2019 - CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA, com sede na Rua Nova, sln,
Centro, Arame- MA, através do Presidente da Comissão Permanente de Udine° • CP
instituído pela portaria n' 012/2019 de 27 de Maio de 2019, toma público que, con)
na Lel Federal n' 8.666/93, na Lel Complementar n' 123/2006 e demais normas aj
espécie, realloari as 14:30 h (catorze horas e Uinta minutos) do dia 05 de Ag
2019, na sede do Setor da Comissão Permanente de Licitação - CPI, situada na Rua
S/N - Centro - Arame - MA, onde serão recebidos os Envelopes 01 e 02 e di
documentos exigidos para a Weep° na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tlpp
Prego, pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL pare a Con°
de pessoa jurklica para construção de 01(ume) Escola de 01(uma) sala de aula na
do Centro dos Caboclos pertinentes ao Munich:4o de Arame MA, conforme detalhetele
Projeto Básico, anexo I deste Edital. Este Edital e seus anexos estão E disposição doe
interessados no endereço supracitado, de 21a 61feira, no horário das 08:00 is 12:00horas,
onde poderio ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da
Importância de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Documentação de
Arrecadação Municipal - DAM e ainda estará disponível no site: http:arame.magov.br
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 35324554.
Arame-MA, 11 de Julho de 2019.
JOSÉ MICHAEL BARROS DE PAIVA
Presidente da Cpl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

A Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás • GO, Waves da ComIssto
Permanente de Licitações no uso legal de sues atribuições, e ern conformidade com a Lel
Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n' 10.520, de 17
de julho de 2002 e a Lei complementar na 123 de 14 de dezembro de 2006, torna público
que fará realizar licitação na ModeWade Pregão Presencial, tipo menor prego por Item, o
qual sere conduzido pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, conforme Edital
033/2019, às 08h3Omin do dia 30 de julho de 2019, na Rua Eduvaldo Veloso do Carmo,
510, centro, Santa Helena de Golds-GO (Prédio da Prefeitura), visando a AquisIção de item
sendo Material de Copa e Cozinha remanescente do Pregão Presencial 064/2018, a Tim de
dar continuidade à demanda do Fundo Municipal de Salida. Os interessados poderio obter
L 'es Informações pertinentes ao edital, das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, pelo
telefone (64) 364141760, ou pelo site www.santahelenago.gov.br.
Santa Helena de Golds-GO, 15 de julho de 2019.
WESLEY DA SILVA GUIMARÃES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 6/2019 - SRP
Tip: Menor Prep/Item
Participação 6=193133 de MIcroernprese e Empresa de Pequeno Porte
O Município de Santa Rita do Novo Destino/GO, torna público. que Tani
realizar as 081100min do dla 01 de agosto de 2019, na Rua Lavrinha, shi.', Centro,
neste Munidpio, em sessão pública, na forma da lei Federal n.' 10.520/02 e
subsidiariamente As normas da Lei Federal n.' 8.666/93 e alterações posteriores, Lei n.'
123/06 com suas posteriores alterações, litho* na modalidade Pregão Presencial n.'
006/2019, através do Sistema de Registro de Preços, TIPO: Menor Prep/Item para
eventuais e futuras aquisições de gêneros alimentIclos, materiais de higiene e limpeza,
utensillos e produtos quImIcos, conforme Tenso de Referência. A documentação
completa e seus anexos poderão ser examinados e/ou adquiridos no endereço acima
site:
ou
pelo
de
expediente
ern
horário
mencionado
.santarltadoncivodestino.go.go.br.
Santa Rita do Novo Destino-CO, 15 de julho de 2019.
FDIMAR DE PAULA E SOUZA,
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AVISO DE LICIT/00
PREGÃO PRESENCIAL N 24/2019

Rio Verde-Goiás, 25 de Junho de 2019.
ADSON HENRIQUE FURQUIM LEAL
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N 33/2019

N2 135, terça-feira,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
EXTRATO DE TERMO ADMVO
Nono Termo Aditivo de Valor do Contrato da toncorrencia Ng 002/2015 (Convemo
MTUR/CR 10011042-73). Partes: Município de Barreirinhas/MA e e Empresa Construtora M
C Correa, Objeto: Reduzir o valor de R$ 175.35g,51 (Canto e setenta e cinco mil, trezentos
e cinquenta e cinco mals e cinquenta e um centavos), ao Contrato de Prestação de
Construção de Centro de Convenções dos Lençóis Maranhenses do Município de
Barreirinhas-MA, resultando no valor total de R$ 1.784.651,61 (Hum milhão, setecentos. e, Ai
oitenta quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reels e sessenta e um centavos",
representando uma redução percentual de 8,94%. Base Legal: Art. 65, Lei 8.666/93,
alterações. Data da Assinatura: 08/07/2019. Assinam: Alberico de França ferreIrtPrefeito Municipal e Marla da Conceição Correa, pela Construtora M C Correa.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Na 7/2019- CAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Implan
de Pops Tubulares, nos Povoados Sao Domingos e Mandacarú, no Município
Barreirinhas/MAL Abertura: 01/08/2019, is 0800 hs. Local: Sala de Reuniões da CAL, sito
Av. Joaquin, Soeiro de Carvalho, sn, Centro, Barrednhas-MA. Tipo: Menor Prego. O Edita
completo este à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, no endereço acima
de 21a 61 Tetra, das 8:00 as 12:00 hs, onde poderá ser consultado gratuitamente, o
adquirido medlante a taxa de R$ 50,00. Esclarecimentos adicionais poderão ser realized
através do email: cplgitarreirinhas.magov.br.
Barrednhas-MA, la de MIN:, de 2019.
JOSÈ DE RIBAMAR SILVA CHAVES
Presidente da CAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
EXTRATO DE CONTRATO Na 271/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0345/2019 - PREGÃO ARES CIAL SRP N.. 007/2019,
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIOIPU-MA, por In rrnettilo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa J. C. S COMERCIO E SERVI 0 EIRELI-ME, Inscrita no
CNPJ sob o número 14.107.842/0001-51. OBJETO: Converge° d empresa especlalizada
para fornecimento de periféricos e materiais permanentes de infor tia para atender as
. @Lida do presênte
necessIdades da Secretada Municipal de au t cupu DO CONTRAT
Contrato sere de D6 (seis) meses, a canter da sua assinatura. VA
mil
e
quinhentos
e
noventa
e
quatro
reais
e cm, enta cen
53.594,50 (cinquenta e irk
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ei 8
RECURSOS; 02 09 00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO RASCA 12 361 0017 1006 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MO
283) 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATEBIAL PERMANENTS - NV 0.1.15.53-122
01.09$68. 02 09 00 SEC MUN DE EDUCAÇAO 12 361 ENSINO FUDAMENTAL 12 36
EDUCAÇÃO BASICA 12 361 0017 2024 0000 MANUT. E FUNC.DA SEC. DE EDUCAÇA
33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - NV 0.1.01.0421 001/8$ 329.290,62
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Proibição de telemarketing de
lehinicas começa nesta terga
ntra em vigor nesta
terça-feira (16) a lista Rao
Perturbe para as operadoras
de telecomunicações. Os
clientes induidos nesse grupo não poderão ser objeto de
- ligações de telemarketing de
empresas pare a venda de
serviços, corno pacotes de
• telefonia, acesso à intemet
e TV page. A medida foi uma
determinação da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel).
As pessoas que não desejarem receber esse tipo de
chamada podem incluir seu
nome no site alado para a
' • 'ativa, no ar a partir desta
ira (16).
vai ser única e atinpnnapais empresas
Alger, Claro/Net,
I, Sercomtel, Sky,
TI e Vivo. Essas empresas tembem deverão, nesse
prazo, crier e divulger am- plamente um canal por meio
do qual o consumidor possa
manifestar o seu desejo de
✓ não receber ligações.
$
Segundo a Anatel, se
uma pessoa solicitar a sua
inclusão e continuer recebendo ligações de oferta
de bens e serviços de telecomunicações, ele pode
tiger pare o número 1331 e
fazer uma reclamação. As
sanções podem varier de
advertência a multa de ate
RS 50 milhões.

tIvidencia
erno
o teme
icializaçao
O advogado-geral
da União André Mendonça, afir mau que um
eventual questionamento sobre a Reforma da
Previdáncia no Supremo
Tribunal Federal (STF)
não causa preocupação
ao governo. Em entrevista ao Impressões.
ele ressaltou que está
pronto para responder
ações judiciais, se for
caso, e defender a
jucionalidade da
a. 'Poderá haver
alização, mas nes
preparados e,
e sentido, eu não
teens a judicialização",
disse, taxativo.
Na entrevista á jornalista Roseann Kennedy, apresentadora do
programa na TV Brasil,
Mendongt lambent falou
sobre a sucessão do cargo de procurador-geral
da República. 0 advogado de União informou
que tem recebido candidatos á vaga, que se
colocaram á disposição
para esclarecimentos,
caso necessário.

PREFEITURA MUNIC1PA

ERRATA DO AVISO
ERRATAD0AVIS0DELICITA00
N°, 07/2019- CPL - OBJETO:
especializada para prestação de se
Penes Tubulares, nos Povoados São Doming
no Munidpio de Barreirinhas - MA, publicado
09.07.2019. ONDE SE LE: "ABERTURA: 25 cr
as 08:0011". LEIA-SE. "ABERTURA: 01 de ago
08:00h.". ENDEREÇO: Av, Joaquim Soeiro de
Centro. Barrerinhas-MA, Sala de Reuniões da C
Barrerinhas-MA, 11 de julho de 2019.
JOSE DE RIBAMAR SILVA CHAVES - Presidente da CPI.
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Entra em vigor nesta terça-feira (16) a lista Não Perturbe

Outras medidas
Outra decisão da Anatel é que essas
empresas não poderão mais efetuar ligações telefônicas corn o objetivo de oferecer
seus pacotes ou serviços de telecomunicações para os consumidores que registraremo número na lista nacional a ser criada.
As companhias vão ter de abrir canais
para que seus clientes possam solicitar a
Inclusão no grupo, que passed a não poder mals receber ligações com ofertas de
serviços de telecomunicações. Assim, na
pratica, as empresas ficam impedidas se
oferecer seus produtos e serviços utilizando
o telemarketing.
A agência determinou ainda que as

Areas técnicas estudem medidas pare combater os incômodos gerados por figaçães
mudas e realizadas por robõs, mesmo as
que tenham por objetivo vender serviços
de empresas de setores não regulados
pela Anatol Segundo a Anatel, estudos de
Mercado estimam que pelo menos um terço
das ligações indeseladas no Brasil são realizadas com o objetivo de vender serviços
de telecomunicações.
Além dessa iniciativa, a Anatel deve
discutir novas ações relacionadas á práica do telemarketing. De acordo com ot
comunicado do órgão, o Conselho Diretor
da autoridade solicitou que a Area técnica
elabore propostas para limiter os abusos
nessas chamadas, mesmo que de outros
serviços fora da Area de telecomunicaçõet

Temendo derrota
sonda senadores FrtiTi
de confirmar indicação
de Eduardo

:T

0 presidente Jair Bolsonaro iniciou nos bastidores
movimento para avaliar as
chances de aprovação pelo
Senado da indicação de seu
filho Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) para o posto de
embaixador nos EUA.
Eduardo Bolsonaro
Interlocutores do presidefesa de Eduardo, depudente têm feito sondagens integrantes da comisslo,
A previsão de um placar tado federal pelo PSL-SP e
junto a senadores que integram a Comissão de Re- apertado no colegiado já reforçou que o indicará para
'Wes Exteriores (CRE), leva auxifiarespresidenclais oposto nos EUA.
Tor vezes, temos toresponsável por autorizara a considerarem fundamennomeação de um indicado tal uma ação reforcadajunto ma do decisões que não
pelo Poder Executivo A ao presidente do Senado, agradam a todos, como
DaviAlcolumbre (DEM-AP). a possibilidade de indicar
função diplomática.
Mesmo que o governo para a embaixada um fiSegundo assessores,
Bolsonaro está determina- sofra uma denote na comis- Iho meu, tão criticada pela
do a oficializar a indicação, são, por exemplo, o cenário midia. Se está sendo tão
mas, em converses reser- adverso pode ser revertido criticado, é sinal de que IS a
vadas, demonstrou incenno- no plenário (basta maioria pessoa adequada', disse o
presidente.
do com a possibilidade de simples para aprovação),
A posição do senador
Aliados de Alcolumbre
rejeição, o que representaria urna derrota pessoal por afirmam que, embora não Marcos do Val (Cidadaniatenha não gostado da in- -ES), que costuma ser alise tratar de seu filho,
Os sinais iniciais emiti- dicação, ele não pretende nhado 6 pauta governista
dos pelos senadores preo- trabalhar contra o litho do surpreendeu o presidente.
Logo após a noticia da incupam. Um primeiro placar presidente.
Ao participar de soleni- tenção de indicar Eduardo,
esboçado por emissários
de Bolsonaro aponta que dade na Camara dos Depu- o parlamentar se manifeso parlamentar teria hoje o lados nesta segunda-feira tou contrário ideia e e conapoio de apenas 13 dos 17 (15), Bolsonaro saiu em siderado um voto perdido.

PREGA0 PRESENCIAL N° 02212019. PROCESSO N°
24061039/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus
- MA, através de seu pregoeiro, toma público aos interessados que realizará as 09:00 horas(horerio local) do dia 29
de Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação. Av. Joao Francisco Monteles. rf 2001 Centro, nesta aided& na modalidade Pregão Presencial, tipo
menor preço, para contratageo de empresa para aquisição
de material de expediente de interesse da Adrninistração
Pública de Anapurus/MA, conforme Lel Federal n° 10.52
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lahr &le
8.666, de 21 de Junho de 1993. Ci Editei es '
-disposição dos interessados no endereço
Francisco Monleles, n°2001 - Centro - Anapu
Francisco
gunda à seda-feira, no horário das Bh es 12h)
ser consultados gratultamente ou obtidos Red
mento da imam-Wide de R5 20,00 (vinte re
vamenle, através do Doc. de Arrecadação
emitido pela Secretaria Municipal de Arrecadagee
Anapunis (MA), 15 de Julho de 2019.
LUCIANO DE SOUZA COMES/Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019, PROCESSO N°
24061055/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapuru
- MA, através de seu pregoeiro, toma público aos Interessados que realizara as 11:00 horasitiorido local) do dia 29
de Julho de 2019. na sala de reunião da Comissão Perm
nente de Licitação, Av. João Francisco Monteles, n° 2001
Centro, nesta cidade, na modalldade Pregão Presencial, tipo
menor preço, para contratação de empresa para aquisição
dos serviços de cerimonial de interesse da Administração
Pública de Anapurus, conforme 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
disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. João
Francisco Monteies, n° 2001 - Centro -Anapurus/MA, de s
gunda á sexta-feira, no horário das Bh as 12h, onde pal
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante
mento da importância de RS 20,00 (vinle ra
vamenle, através do Doc. de Arrecadação
emitido pela Secretaria Municipal de Arrecada
Anapurus (MA), 15 de Julho de.2.0
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pr
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;:12EGA0 PRESENCIAL N 024/2019 P
24061127/2019 - PMA. A Prefeitura Municipa de
- MA, através de seu pregoeiro, tome público aos intere
dos que realizará as 14:00 horas(hoMrio local) do die
de Julho de 2019, na sala de reunião da Comissão Penn
nente de Licitação, Av, João Francisco Monteles, n° 2001
Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presenclai, tip
menor preço. pare contratação de empresa especialized
para aquisição de mobillado e equipamentos de intere
se da Secretaria Municipal de Educação, conforme Term
de Compromisso n° 201401056, conforme Lel Federal
10.520. de tide julho de 20020 subsidiariamente pela Lei F
deral n° 8.666, de 21 de June, de 1993,0 Edital e seus Arms
estão ã disposição dos interessados no endereço da CPL,
Joao Francisco Monteles, n°2001 - Centro -Anapurus/MA,
segunda à sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poder
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recol
mento da importância de RE 20,00 (vinte reels), feito exdu
vamente atraves do Doc. de Arrecadagâ. Municipal Tee
emitido pela Secretaria Municipal de Art- . iaçõás
Anapurus (MA), 15 de Julho de • t
LUCIANO DE SOUZA GOMES/P
PREGA0 PRESENCIAL N° 02512019.
24061159/2019 - PMA. A Prefeitura MunI9
- MA, através de seu pregoeiro, toma públi46
dos que realizara as 16:00 horas(horerio local
Julho de 2019, na sala de reunião da ConSssabt
de Ucitação, Av. João Francisco Monteles, n° 200
nesta &lade, na modalidade Pregão Presencial, tipo m r
preço, pare contratagao de empresa para executar os serviços das festividades do dia dos pals no Munlciplo de
AnapunnfMA, conforme Lel Federal n°10.520, de lide 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 de CPL, Av, Joao Francisco Monteles. n° 2001 - Centro -Anapurus/MA, de segunda
sexta-leira, no horário das 8h es 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da
imporiância de RS 20,00 (vinte reds), feito exclusivamente,
através do Doc. de Arrecadação Municipal - DAM. emitido
pela Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos.
Anapurus (MA), 15 de Julho de 2019.
LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro.

