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Preleilura lrabalha de loma inÍensa

na desoDslruoão üe canais üe drena0em

tàmbém, dà Academià Ludo-
vcenre de LeÍàs, da q!àlé
Presidente, "[...] a pãlertla
de Abertuc do Ano (ultu6l,
será, Ba verdade, uma vià-
gem no tehpo € no e!pàço.
Revelàm{€, nela, à! ràzões
do píoiêtô Fíànça Equiiocial
sendo a (idad€ de 5áo Luk
o legâdo màis signlfkativo
desse empreendimento (o-

O§ pôleírartêr, Antônio

(Êr o Ano Culiuràltendo pa-

lesirà .ujo obieto é à cidad€
d€ 5ão Luk, evidencia o inte'
re5se dà lnnituição q0e dti
ge no que di, rerpeito à ro-
(iàlizàção das inío,,!1àçóê5
sobre a capil.l màlanhenre.
5áo Luü é !mã cidàde unf
v€rsà. As pessoàs, notada
mente a5 que ãqui moram,
não podem, então, ignoíar a

hÉtórià delà". .ond0iu Jo5é

rMu@
PalesÍm "ü0 vinhais velho à Ponta
D'areia" aDÍe ano cullural d0 IHfill
D0 vrNHArs VELHo À

PONTA D'AREIA: um reduto
quê deu iii(io à São LuÊ é o
título da paleí.à a 5er minir-
tcdà por Antôn o Nobeío
dà Silvà e Lêopoldo Gil 0úr
cio Vaz, nà Abe(ulã do Âno
(uhuràl do lnstituto fli5tó-
ico e (êográíko do Màra'
nh5o - 18GM. A solenidade,
màrcãda pàra o dià 31 de
iàneúo, :5 r7h, no auditóôo
dà inÍitu(ão, IocàlDada nà

Ruà de Sànià Rit3, etquina
com a Rla Grande, 5€rá r€!
ponsàbilidadê do presidente
do lHcM, Proíes5orlosé Au.
guno Silvà 0lrYeilâ.

A propórito da pal€írà,
enÍe 05 sé(ulor xvl e Xvll,
existi. na áreâ de 5ão Luís

um reduto lrancês, ('rjos
integràitês iànçàum :s ba
s€§ do que sena à <àpitàl
dô Êranç Equinocial, lo(ali.
zadâr êntre o Mnhàis Velho
€ a Pontà o'areià, €ixo pro.
tegido pêlo Folte Sardinha,
rebàtizado por Alexandrc de
MouG de Fode de5ão Fran

s€gundo um dos pãlet'
tràntes, Antônio Nobedo,
sócio eÍetivo do rHCM €,

A À!a dà Cerámkà, no
Coroâdo; Ruà oois, no São

Fran.isco (reglão da Làgoa da
lansen)i Avenrda dos Holãn.

d€s€s, nàt proxitnidàdes do
retomo do quaneldà Polkià
Militàr e imediàçó€r dã Pon'
te s.ndeirà Inbuzri fo.am
ãlgunt doç pontos que rece-
bêram, neía segundàietra
(r8), s€Niço5 da manutenção
do ti5temà dê drenigem rea

lizados pelà PreÍeituÊ de 5ão
Luí5 quê tem rntensificado
suas açóe! .o pedodo chu.
voso. Os trabàlhos se8uem
odenta(ão do preíeito Êdi

valdo Holanda lúnior e ênão
sendo reàhàdos en óive6o§
bàürot dà câ9ità1, d€ Íomã
conti.uà, por neio dà Secre

tada Muii.'p.l de Obr.5 e

seN(os Pilbl cos (s€mosp).
A àçáo consiste na reàliza

çãodeobBspàEmelhonàdo
e§coàmento da á8ua Pluvlal,
.etiGdâ de àrcia, lixo e oútros
tipoi de reríduo§ qle s€ àc(}
mulàBne!!e5locaisehrJzão
do deÍàn€ úregulàr êm we
públi(à§. O tlãbalho é reali.

zàdo d€ Íomà inteisa com
serviços dê limpezà man'ral
e me.anízàda .om àuxíio de
caminháo hidroiato, pàra prc.
mover a fl uidez do ês.oamên'
to no§ (ànai§, gàleíàs, buei
rcs e bo(àsde lobo dà.idad!.

"Com odentaçáo do pre'
íêiro Edivãldo, rÊàli?àmos esse

vàbàlho de íomà P:eventiva,
duEnte todo o àno, pâã de-

robstruir o 5út€mã à 6m de
pemitir o livre es(oamento
dàt águs plwiai!. No peíbdo
.hwoeo, entetànto, intenrifi
camos os sediços €m pontos
màis cúkos com o ohjetivo de
evitar tEnstomos dêvido ao
àcúmúlode águà.Aléh daprc.
vençáo, o seBiço de lhpezà
de gàledàs e limpera de buêi'
rc5é unà n'edidà que DrcmG
ve tôhbem ô taúde priblicà e
prcpor.ionà melhor qualidàd€
dê vidã à populàçáo, uma vez
que a,uda a elimin, insetos,

roedores e outros animàisque
podêm prcvo.àr doençaí',
desbcou o titulàr dà Sêmotp,

Nàs imêdiàçóes dà Pont€

Aindà (omo tEbàlho
preventivo em pontos suÍe.
tíveis, tàmbém êíão sendo
rêalkadoç seN(or pâla a
recupeBção de una Íeà dê
gEdàda por erctáo às m.r
gen! dâ Alenidà do! Holàn.

deses, nas prorimidàdes do
retomo d. Polidà Militdr, no
Càlhàu. Para conter o avanço

da erosão no locàl,a obla visà

rc(uPe.r part€ do tubo de
.on«eto que íoi levado pelà
eirurad.i . .e<ompos(ão
dàtm.rEe d. via.om à (o-
locação de con(rcto e o aceí'

Nesta legundàJ€ilà ()E),
iniciaram 05 seryiçôs de co'
lmção d€ sicos dê cimênto
com ar€i., p.6 promover a
solidifi{àção da árêa degrdd.
da p€lõ ero!ão e evitar que o
desbadeÍàmento prcgnda.

Seguido o r€cr€tário antoruo
ABújo,o prcblemà na área Íoj
provocado p€là àçáo da5 íor
tee ôwas qu€ prêiudicBm
à bàíei6 de @.tenção exis-
teite no lo(a|,.€sultàndo nâ

4 andar - 2 quaÍloe sâle L - banhêiro, trdo
rEíoínado o b€ín locâlizado. condoíninlo todo

Ímnibãdo.
contit6: 9 8739ãX]6/ 9829701m/ I 9í 352486
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Nobe(o e Lepoldo Vâ2, este
tàmbém membro do lHGl,!,
sustentàm o dis(ulso d€les,
no evento, nos mais respêl-
tàdo! êíudiolos dà Histó'
.iã e dà Cuttura blàsilekàs.
tnlre ài voze5 ouvidàr, de!
ta(am'§e Rubem Almêidà,
Edu.rdo 8úeno, Flbeko do
Amaràl e AldeÍico Leàndro.

Pàrà o Presidente do
lHGl,l, ProÍessor losd Au-
guno sitvà olivPira, "1...Ilni-

Bande6 Tribuzi, .t eq!'pes
da Semorp eíão exe(utando
o desentupimento de bueirct
no lo.ã. A limpeza é íêlta de
Íoma mênual ê com auxíio
de c.minhão hidrcialo qu€
p.íui p.êd§áo d€ àkâncê
dor dispositúos de drcnà-

ceo
Já no baino Corôôdo, o

rrabalho (onsBte de limpe?à
e derobstrução do cãnal no
úe(ho que pat rrQelá Êuà dô
Celaml(à. rríse ldvl, o rer

;:'ff1"##,tr":TffiT"";
o"*u{'r"a", $'.,\" p"'
!àsem à ásurá melhüando
à fluid€,Míôdô ô siilemà.
A donà d€ Gs.\,ilmar Nunet
da (o.ce(ão considela im-
ponante êsse tràbàlho pà.a
propordonar maior vàzão ào
ristemà de drenagem no lo.
cô|. "5€m os dejetor qoe são
retiBdo! do .ànal, pe(ebê.
mos que à águà da cht$ flui
nelhor, à óu!ã lav" o (ànàl

ê àlÉ o odor é amenEàdo",
relatà €là que é moGdora do

lr

,t
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NaPista Senarc

suspeito d

apreende

e tráÍico e8U§CA§ EM BRUMADITTHO
O governador do Mara nhão
Flávio Dino autoÍizou a ida
de bombeiros militares do
estado para auxiliar nas buscas
de vítimas em BÍumadinho,
Íegião metropolitana de Belo
Horizonte, em Minas Gerais,
onde ocorreu o rompim€nto de
uma barragem da mineradora
Valê na última sexta-feka (25)

e dêixou muitôs mortos ê
desaparecidos. A equipe do

Corpo de Bombeiros Militâr do Maranháo será coordenada
pelo Major Patrício Dariel, comandante do 11o BBM, sediado
em ltapecuru-Mirim.

ExscucÃo
Um homicÍ&o foi registrado na taÍde de domingo (27) no
bairro dos Americanos, na cidade de CoÍoatá. Avítima foi
identificada como Antônio Marcos. O cÍime aconteceu
por volta das 15h30min. Quintinho, como era conhecida
a vítima, estava na companhia de outra pessoa, segundo
informaçóes de populares.

ÂMso DE ÚclrAçÀo. pREGÁo PRESENCTAL -sRpi oos/20r 9 -cpL - A

coMtssÃo PERMANENTE DE LlcnAçÂo - PorrARtÀ oo3/20r 9 de janeiro
de 2019, <omunica quê reàllzará às 08S0 hoías, do dià 08 de feverelro de

19, nâ sedê do Em írente âo Posto BR de SÁO BÊRNARDO, sêla da Comis-
Pêrmanente dê LÍdtaçáo. situàda nô Av. Baráo do Rio 8r.nco S/N - Em

ííeôtê âo Posto BR- centro - Sáo Bemardo-Ma, PREGÂO PRESENCIAL-sRP:

005/201XPL tipo menor preço por ítem para àqulslçáo de p€çâs pàra

veí<ulo5- A reí íegid. pelâr noímâs deste Ed'rtâ|, pelas dirposiçoes da Lêi
Herôl n"]0520/2002 e subsidiôriamente no que (oubêr a Lei n" 8.66ó193
e demais legirlação pertinênte., Maioíe5 informaçóee podeÍâo s€í obtidàt
àtravés do e-màil: pmsb(pl2ol9@gmail.(om e na sala da Comi55áo Permà-
nente de Licitaçào, no endereço a<ima, no hoíáíio dat 8:00 (oito) à5 12:00
(doze)horas, de segundàà sexta-íêiía no Setoíde U(itaçáo do Muni<ípio de
sâo Bernaído- MA,ondepodeÍào ser@nsultados gíatuitamênteou obtidos
mediante soli<itaçáo e opagãmênto novalorde RS 30,00 (trinta íeàis), a s€r

rerolhido através de Do<umento de A..e<adaçáo Muni(ip.l - oAIú, até o
terceim dia útil anter dâ abeíturà do certaÍyE. 5ÁO BERNARDO,/MA, 14 dê
janeiío dê 2019 Eliza Lima- Píêgoeiía.

Avlso DE LtcrAçÂo. pREGÁo pRESENctAL -sRp: m6r2o19 -cpl - A

coMtssÃo PERMANENTE DE UCnÀçÁo - POtrTARlA 003/2019 de janêiro
de 2019, comunica que Íealizalá às 14:00 hoÉs, do dia 08 de fêverêiro de
2019, nà sede do €m frente eo Posto BR de SÀO EERNARDO, sâla dâ Comi!-
5âo Permanentê dê Licitâçáo, iituôdô nâ Av Bará) do Rio Brah.o 5/N - Eln

írente ao Posro BÊ- Centro - Sáo BeÍnândo-Mâ. PREGÂo PRESENCIÂ| -SRP:

006/201 9-CPL rlpo rnenor preço por item pârà ôqu l5lçào de materlal dldátÊo
pêdagógicoÂ seríegida pelâ5 normàrdêsle Editel, p€l.s d isposiçóes dÂ Lei
Federat n. l o52o/2m2 e rubsldiariàmênte no que (oub€r a Lei no a.66ól93
e demais legislaçáo p€rtineíte, lúaaorer informaçõês podeíáo sêí obtidas
atíàvés do e-màil: pmsb(pl2olg€)gmail.com ê na 5ah da coma5sáo Perma-
nente dê Licrtaçáo, ôo endeíeço acima, no hoíário dai 8o0 (oito) às 12:00

{dozeihoras, de segundô à lexÍa-feara no setor de Licitaçáo do Município de
5ão 8eínardo- MA, ondê podâráo !êr congult.dos gratuitámêntê ou obtido§
mêdiônte rolicitaçáo e o pâgàmento no valor de RS 30,00 (tÍintô Íeais), a seí
Íecolhido âtravés de Do<umento de Aíecadeçáo Municipâl - DAM. até o
ter(eio dia útil anter dã âbenurô do @rtam€. sÃo BERNARDo/MÂ, l4 de
ianêno de.20'19 Fli?â I imâ- Píeoôêirâ

0 suspeito de tráÍico identificado como I

36 anos, foi preso na cidade de Presi
A Superintendência Esta- ,

dual de Combate ao Narco-

tráfico (Senarc) apresentou, na

manhã de ontem (28), o sus-

peito de tráfico identiíicado
como Hallyson Charles Lima

deAndrade, de 36 anôr, plejo
na cidade de Presidente Dutía,

a 349 km de 5ão Luís. Ele fazia

o transporte de grande quan-

tidade de drogas.

ocorrêu poÍ volta de 'l2h dê
domingo (27), foram apreeft
didos aproximadamente'l 4

kg de cracke 4 kg de cocaÍna.

A droga está avaliada em R$

300 mil. A droga está ôvaliada em RS 30

Segundo inÍormações da lizadas barreiras policiais nos

polÍcia, umà equipe da Senarc municÍpios de Graiàú, Bârra

estava realizando operaçóes do Corda e Presidente Dutra
no interior desde sexta-feÊ resultado na localização do
ra (25), quàndo receberam mencionado veículo.

denún€ia de que um veículo Na abordagem, Hallyson

VW Fo& de cor bíanca, estava apresentava nervosismo, o
transportando grândê quanti- -'-que levou os policiais a Íea-

dade de dÍogas para u re6Í6-;l1.urem busca minuciosa no
central do Estado. Foram rea. 1/ c§rro.Agraade quantidade def/

(-'

A Polícia Civil do Estado
do Mâranháo, através da
7â Deleg ac ia Regional de
Santa lnês/SPCl, por meio

§âIITA HÊ§

Poticia CivitpÍende dupta suq

Na açáo policial, que ,,.

À

PM I

AcÊsse.

v-

§

lu.*



Avrso DE LlctrAÇÃo: pnrcÃo pnrsENclAL No 00s/20I9.
,{ Prel'citura Municipal de Femando FalcãoMA, toma público que

realizará licitaçâo na modalidade: PREGÀO, na forma PRESEN-
CIAL, do tipo MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa
para fomecimento de materiais de consmrção básicos e construção

em geral para marutençào prevcntiva e coEetiva, at€odendo as ne-

cessidades da Prefeitura Municipal de Femando Falcào e suas secre.
tariôs, nas quantidades e especificações coBtidas no ANEXO I (Termo

de Referência) do Edital. DATA DE ABERTIIRA: I I de fevereiro
de 2019. às I4:00 hs na sede da Pref. Mun. de Femando Falcão/MA.
situada à Rua Antônio Pereira Santiago, no 420, Vila Resplandes, Fer-

nando l-alcàoMA. AMPARô LEGÁI: Lci Fedcral n' 10.520/2002,

Decreto FeieÍâl n" 3.555/2000, da Lei Complementar Íf 12312006.

alterada pela Lei 14712014, e suas alterações, aplicando subsidiaria-
mentc no que couber, a Lei Federal n'8.666/1993 e demais normas

regulamentares peÍinentes à espécie. OBTENÇÃO DO EDITAL:
No endereço supra, em dias úteis, das 08:00 às 14:00 hs, de segunda

a sexta-feira, os interessados poderão consultar ou adquirir gmtui-
tamente atmvés de apresentação de midia eletrônicâ. ou adquirir o
Edital e seus anexos mediante o pagaDento de R$ 10,00 (dez.) reais,

ra!'és do DAM - Documento de AÍecadação Municipal. Fernando
\ídcão/MA,25 

de janeiro de 2019. GilmarMaciel Ribeuo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO.MA

AVISO DE LICITAÇÀO. PREGÃO PRESENCTAL -SRP: 00si2019
-CPL - A COMTSSÀO PERMANENTE DE LICTTAÇÀO _ PORTA.

RIA 003/2019 de janeiro de 2019, comunica que realizará às 08:00
hons, do dia 08 de fevereiÍo de 2019, na sede do Em íisnte ao Posto

BR de SÃO BERNARDO, sâla da Comissão Permarente de Licita-

ção, situada Da A\,. Barão do Rio Branco S/N - Em frenle ao Posto

BR_ CentIo _ Sâo BemaIdo.Ma, PREGÀO PRESENCIAL .SRP:

005/2019-CPL tipo menor preço por item para aquisição de peças

pam vciculos. A seÍ rcgida pelas normas deste EditâI, pelas disposi-

ções da Lei Federal n'10.520/2002 e subsidiariamente no que couber
a Lei n" 8.666/93 e demais legislação pertinente., Maiores informa-

ções p(üerão ser obtidas na Sala da Comissào Permanente de Lici-
taçâo. no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) as 12:00 (doze)

horas, de segunda à sexta-Í'eira tlo Setor de Licitação do Municipio de

São Bernardo- MA. onde poderão ser consultados gÍatuitamente ou

btidos mediante solicitaÉo e o pâgâmento no vâlor dc R.S 30.00 (trinra

Veais). a scr recolhido at'avés de Documcnto de AÍrecadaÉo Muoicipal

- DAV. até o terceüo dia útil anles da abeíuÍa do certame. SÀO BFR-

NARDO/MIe l.t dejaneiro de 2019 Eliza Lima- Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL.SRP: 006120I9

-CPL . A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO . PORTA.

RIA 003/2019 de janeiro de 2019, comunica que realizará às 14:00

horas. do dia 08 de f'evereiro de 2019, na sede do Em frenle ao Posto

BR de SÃO BERNARDO, sala da Comissão Permanente de Licitâ-

çâo. situada na Áv. Barão do Rio Branco S/N- - Em fiente ao Posto

BR_ CENtÍO SãO BEMAr'dO.MÀ PRECÀO PRESENCIAL .SRP:

006/2019-CPL tipo meüor pleço por item paÍa aquisiçào de mate-
rial didático pedagógico A ser regida pelas normas deste Edilal. pelas

disposiçôes da Lei Federal n'10.520/2002 e subsidiariamentc no que

couber a Lei no 8.66ó,93 e demais legislação pertinente., Maiores infor-
ma,çõcs poderào ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licita-

ção, no endereço acima, no honi:io das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) ho-

ras, de segmda à sexta-feira no Setor de Licitação do Mwricípio de Sâo

Bemarde MÁ, onde poderào ser consultâdos gÉtuitamente ou obtidos

n'lediante solicitaçào e o pagarnenlo no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a

ser recríhido atraves de Documento de Arr€cadação Mulici@l - DAM,
aÉ o terceiro dia úül anres da óertura do certame. SÀO BER\ARDO
MA, I .l de jarciro de 20 I 9 Eliza Lima- Pregoeira

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS TERÇA. E§S0.rrun

. FOLHA N'

TARIA

P

AVISO DE LICITAÇÀ
- A COMISSÃO PE
003/2019 dejaneiro de

do dia I I dc felereiro de 2019. na sede do Em Posto BR dc
SAO BER-\ARDO, sala da Comissão Pe de Licitação. situ-
ada na Ar. Barão do Rio Branco S,N - Em frente ao Posto BR- Centro

- são Bernardo-Ma, PREGÃO PRISENCTAL-007/201S-CPL ripo
me or preço para prestação de serviços de cópias e encademação. A
ser regida pelas normas desto Editâ|, pelas disposiçôcs da LeiFerJcral
n'10.520i 2002 e subsidiariamente no que couber a Lei n" 8.666/91
e demais legislaçào pertinente., Maiores informações poderão ser
obtidas m Sala da Comissão Pcanaflenre de Licitação, no endereço
acima, no horário das 8:00 (oito) as t2:00 (doze) horas. de segunda à

sexta-feira no Setor de Licitação do Municipio de Sào BemardG MA,
onde poderâo serconsultados gÍatuitamente ou obtidos tnediante soli-
citação e o pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser reco-
lhido através de Docr.rmento de Arecadação Municipal - DAM. até
o terceiro dia údl anres da abertura do cename. SÀO BERIiARDO
MA, 14 dejaneiro de 2019 Eliza Lima- Pregoeira

A!'ISO DE LICITAÇÃO. PREGÀO PRESENCLAL OO8,:OI9.CPL
- A COMTSSÀO PERMANENTF DF LtCtTAÇÃ0 - pORrARt^

003/2019 dejaneiro de 2019, comunica quc rcalizará às 14:00 horas.
do dia I I de fevereiro de 2019. na sede do Em Aente ao Posto BR de

SÀO BERNARDO, sala da Comissão Permânente de Licitação, situ-
ada nâ Av. Barão do Rio Braoco S/N - Em licnte ao Posto BR- Cenho

- sào Bcmardo-Ma, PREGÃO PRESENCIAL-008/2019-CPL lipo
mcllor preço por lotc parâ prestàçâo de serviços de manutençào de

ar condicionado, manutenÇào de reliigeradoq fogão e refiigerador,
manutenção de computadorcs. Aserregida pelas normas deste Edital,
pelas disposições da Lei Fedeül n'10.52012002 e subsidiariamente
no que couber a Lei D' 8.6ó6i93 e demais legislação pertinente..
Maiores infomrações poderão ser obtidas na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00
(oito) às l2:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feiía no SetoÍ de

Licitação do Municipio de São Bemardo- MA, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante solicilação e o pa-
gamenlo no valor de R$ 10,00 (tdnta reais). a ser [ecolhido através
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, âté o terceiro
dia útil anres da iberrura do certame. SÀO BL.RNARDO MA. l4
dejaneiro de 2019 Eliza Lima- Pregoeira

AVÍSO Dtl LICITAÇÃO. PREGÀO PRESENCIAL.SRP: OO9,20I9

-CPL . A COMISSÀO PERMANENTE DE LICIIAÇÃO _ PORTA-
RIA 003/2019 de janeiro de 2019, comunica que realizará às 08:00
homs, do dia 12 de feverciro de 2019, na sedc do Em frente ao Posto

BR de SÃo BERNARDO. sala da Comissão PeÍmanente de Licita-

ção, situada úa A!'. Barão do Rio Branco S/liÍ - Em frente ao Posto

BR_ Centro ' São Bernardo-Ma, PREGÀO PRESENCIAI .SRP:

009/2019-CPL tipo menoÍ preço por item para aquisiçào de medica-
mentos, mâterial hospitalar, material de laborâtório e material odon-
tológico. A ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposiçôes da

Lei Federal n"10.520i2002 e subsidiariamente no que couber a Lej
n'8.666/93 e demais legislâção pertinente.. Maiores informaçõ€s
poderão ser obtidas na Sala da Comissào Permanentc de Licitação.
no endereço âcima, no 8:00 Oito) às l2:00 (doze) horas,

de segu da à sexta-lcira no icjtação do Municipio de São

Bernardo- VA, onde porlerâo Itados gÍatuitaÍnente ou obti-
dos mediantê solicitâção e o no valor de R$ 30,00 ítrinta
reais), a ser recolhido atÍavés de D de Arrecadaçào Munici-
pal - DAM. até o rerceiro dia útil tes da abertura do ceíâme. S,AO

BERNARDO/I\4A. l4 dejaneiro de 2019 Eliza Lima- Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÀO PRESIJNCIAL: O]0,/2OI9.CPL
. A COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ PORTARIA
003/2019 dejan€iro de 2019, comunica que realizaú às 15:00 horas.

do dia I 2 de fevereiro de 20 1 9, na sede do Em frente ao Posto BR de

33ú,


