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'2..á 
àr 0&00 hÉ, rto dÉ 05 d€ íê

@rc dê2019 nâ .êde do Eh lHt. e p6ro BR dà sÁo BER-
NARDO, sálâ da C@*$ã6 Pmn€.rê dê U.n fro, siuradã m
Âú BâÍáô do Rô BEne S Em í€ine eo P6lo ÀR- Cênft

sáo Bm.dcMa, PRÊG,ÀO FRESENCIAT -sRÊ m1 201gcPL
lrpo @.or pr.ço pa hÊh py. .qüi.lÉo de maloriâl p.fr€ne-
l. ( njveic € Eléthdorê0c6tr A s rÊgidâ pd* lE6ss d6l€
Édllal p6r$ diÊp.6lfé6 & túl F.dêEl no10.5202002 ô ebsdh-
.aámên!ô no aje cdb6r . L.r n! 3.666/93 6 dúr.ls r€gisráéo pêíi-
âsr. , M€i.É ,rl)@çõs podíáo sú oblrds áü-svae do ê@il
!.É@20198tr@Í @ . E S.r. dâ Cóis§áo P@&.ntõ de
Uolãção, h ddd.ço &h& rc r$ám.,6 &00 (ono) àÉ 12:00
(dÕ2.)hd6 de s€qundâ à exlãJ.i! no S.b. d€ U.iiacáo d. Mo-
drri) dê são Bsá.dê MA md6 por!*ló sÍ ú41âdú gÉ
triMàt. d ohid6 m.d€nt. Éd,orãçã. e o pàgm.nro r €td
d. Rt 30,00 Íln4lE árr, E i.r r.@t do Àhvê de Oo@'lmro
d. Âtu6d{,áo MunLbd OAM, €trí o lúcêlb d]à úrrl ant6 da

SÀO BÊFJ{ARDO/r,IÀ, 1l dR laêLo d. 2019
EltE Lih! PBg*arâ v

PREGÀO PRESE TCnL - @2nor9 . CPt A COMTSSÃO pER-
M^ÀENÍÉ DE UC|TÀçÂO - PORTAR|A m3/2019 d6 l.naó t.
zo 9,@unmqJêÉruee 14 0oho6 dodiâ05d.l.mib
d. 201 g, a. sêda do En tern. ào Pdo BR d€ SÃO 6ERN^ÂDO,
3âL dá CmissS Pm.nr. d. Liiração, .núád3 na Av B.r5
do Rro aEM S - Em núG & PGto BR, CentE - Sáo BeÍ
nardoi/lê. PREGÀO PRESET,TC Â! NR OO2,2o1+CPt úpô 46d
pr6@ eor naD Dú. .o*klo d! Gás GIP 6 aoua Mh€r.l a Er
Ésidá pdr6 nomâi dsr. Edhal,9€lls d6pGrçó6 d. Ld F.daar
nq10 520/2002 ê eb6i,l6í.Mi. no qu6 4ba . L.r ne 5 666e3
. ddJ6 lôgÉláç!. pdrhMlê , Maio6 rúma!ó6 Doddao §
obfúâs rF ásdo r@ prsb(d2o1g@ghrillÚ . .â Sâla da
Cúi§ão PftEÍ. .,. L'ot Éo, no súd!ço at@, @ hdiá.io/ '.0o (úo) às 12:00 (dd.) hdB dá *gund. /i.ãn .t ia m

lã Ll(iEÉo do MúÉplô d€ sáô EêmrdG uA ôd€ pode
\r. mhâdG gíâtuiámat. N ohid6 Dêdiítê .drttàráo
. o p.gá]Mlo no Ék dê R§ 30,00 (Enta EÉ). à 6.í €.dhiô
.ü-dvr. dê Odm.hlo do Aredáçáô Munlcipál O M, até o teF
@ho dh úül anr6 d, âhêÍte do @naha

SÃo BERNARDo/M^. 1rl d.l.hêt rr.2019
Ela LimÊ PEg@iÉ

PREG^O Ê(ÊSEtrCúL §RP: dlrzar9 €Pt ' A COT4SSÁO
PÊR|^NFNIÉ OE t tCtTAÇÁO - PORÍÂÂjÀ OO3r2OlO d. tàm
d.2019, (süi@ qr. ré1i2..á & Oa:m hd*, do diá (E d. íê
mi6 d.2019, na.€d. .to Em tat áô PBro BR do SÁO AER
NARDO, sála da C6i$ão P.mnáte de Ucii.çao, .nu.dr m
Av S.rÀo do Rio Ê.ãnco s^ . Em lrcnre ào PBlo BR- calo
- Sáo AorordeMr, PRÉGAO PRES€NC|A| -§RP 003u01g-cPL
lpo hôM F.eço pd nd e.E áquisrÉo dê !Énffi .lil,ÚrídG
pâÉ à lrüádá BcolâL R.ofu: PNAE A d i.gld. p.iã6 @-
hrs d6re Ednal Dd6 dbno§l§óG d. tei Fêd6ár noro 52012002
€ sdrsilrEBhslÊ e qw dbd á L.i ." 4.66663 . d.fuh r.ge
bçao parindú.., ,tL,iro rí0@çó6 pod-ão ú oôàirat aFa.
si5 do êdÉ1 FM20lqagmilM e na Sra da CúÉsào
P.@ndn. d. U.it cro. tu rú@ einâ. ro hdárb dâ6 3:0o
(dió) & 12:00 {.r@o) hG, d. l€qurdâ à s6íãJ6iã no s.rú dê
UcitÀçlo do Muricjrio d. São Bffidc MA md. podááo s
@Edlrdc gEtlii5m.nlê @ obtilG meniaiê sdidtaCáo é o pê-
g.m.nio no váls dê Rs 30,00 (tdhrã rei6), á *r r@hidô drsvó6
do üúiMb d. Anàcad.qio Munldpêl - DAÀl, áló ô lár@lD diâ
údl 16 dâ áüôiúÉ do ê/aan..

sÁo aÉRN^RDOÀIA, 1a rr.iôó.roó6 2019
Etia Lrtu_ r,rêgaB

PÊEOIO PiESENCUL OOIIAd! .CPI. A COU|SSÁO PERMÀ
NENTE ÔE LlCllAçÁO - POÂÍÀA|A 0O3I2019 d€ láÉE d. 2O19.
@Êúie qÉ 6diãrá à. 06 @ \G3. do diá 06 do Íev@ó ds
2019, E wc do Eí hnr. áo Po.rô BR de SÀO BÍRNÁRDO,
.áL dô cmi§áo Pêm&hr. d. tioiacáo, *ru.d6 n. Àv sa.ão
.,- -\ Bràh6 S/N - Eh t.nls ào PGro ÊR- C.n0E - 5ã6 S6m*'

PREGÀO PRES€NCIA!{oaI2o19CP1 dpo m6E Dróço
í páÉ aqúr.§iÉo d. cdntGdvois e i,le6 luh.iÍdm6. a *
p6l.É .m* d6rô Edhá|, p.l5s dkp6içóê dâ Lô Fáddãl

n'10 5á/áO2 ê úbsidiônDdt no Aw @bd á Lq ío 3 6i6683
. d@É Lgilãçáo pdrsúr. Mâiffi úfft§õé poddao s
o6das ôFavê do êmôi: D.cDcd201g@gmirlm . na S'd! da
Cdi*ão P'@ÉÍe d. LiÉl,rÉo, no áü*!, iE. no hd&ir
de 3:00 (do) à6 'J ÍD (d@ô) rd*. d. segu.d. à sí&rsir 6
S.ld d. UdLÇào dÕ Mo'clpD de Sa. Bmarde MA 6d. podê
ráo er ffiultarh6 gÉtuitânale d oôlidôB m6diát6 àdi.jtâçã.
o o pàOsjMio no Elú d6 R$ 30,00 (rhta red6), a 3ú ccdhldo
.r_áús dâ Oo.ümsio d6 ,rrMdà9à Muhid!ál - OÀM, .lá o lâ-
6io di. ÚÚ ant6 dô àbdn a do @ri.má.

SÁo BEFd{^RoOÀr^, 1l d. tsn€i! dê 2019
€la Lúe Pr.gÉE

Bandidos explodem caixas elelronims

üo Banco üo Brasilna [olanüese§

PM .FOLHANO ///
PROCESSO

fiomem é suspeito ilr matar o próprio

irmão por heranca no bairro ltila pirâmiüe

Nà mite desr. t€.Íaíêr.
(1r,, Polici. Militir pr€ndíl
Wellytm sMã Ràmos, 16
àrc5, .(usàdo de roóar um
€rtab€ledmerto comercià|.â

segundo aríormaçõe5
do 2/ 8PM, , guâmi(5o Íoi
inío.Ínàdà de que h.vià om
indivúro prêt (àndo íu'to ào
rlpêÍneftàdo C-àmiáo ê íd
ao lo(.1âvs:guar o .â,o.

À PM (dttato0 à vêrdd.
dãde dr d€núnda, encontràn
dô o susp!Ío imoàilizado pe
lo! rêgunnçàr do lo{à1.

oiante dos íatoi à equi
pê conduru wellysoí so{sà
Ràhor pàÍà à rklêgà(-rà loô1,
pãrà s..êÍÍ .dúàdàr as d€ü-

Pn$flSeilode
nutrarlnucadlnlo

em lorfiio

fiomens Yão enr

cana Doilanüo
amalalsa(riminorot explod.àm

<àiras êlêtrônicot da àvêni
dà dos tlolàndeses, fr.nt. à

Alsocjãção Àtleti.a Eanco do
B.àd (AÂBB). os bandidor
ór8aãm em um câro ê utili
aGh exploivos nâ à(ão,por
Lso vii.ios crtilhaço5 de üdro
6(àr.h erpàlhãdos pelo lo{rl.

A exploíáo o(dr.L D
madruEada destâ qúàrtÀíeirà

(:l), c dêst^r! pàrre dâ e'tÍú
tu6 do prédio ond€ fi(àm ot
doir càixns. Nâo ü inÍormà
çáo s€ 05 bàndidos .onsegut
Bm lêvàr algvmà quàntla eh

Eles àinda têntàÍãm er
plorln Êix.§ êletrôni.o. no
b.iÍo ô (otEmr, m.5 5en

Est€éosê8ondo..sod.

àrohbâú.,tro de .:iE êle
trônko nà (apital rocnh€n-
§e dútro de sÉre diài Na

madru8àdà da úllimà qúntã-
-ieiE t7), bandidos a.rD.n
ba.am um càixa eletrónico
do Banco do Brad do baiEo
da Àemanha e lev.làm úma
quàntii ú dhheiro. tlo equi-
p:mêlúo, íoi í.ho m hrE(o

A Poli.ià Militlr àpr.sr
dêu duà5 .ma! í.ls.r € (oF
dudu duas pêssoas à deleÉá.
cia na noir€ desa te.íãJêlÊ
(»). un dor rurpeitor íoi
l«aliz.do após tomàr o.êlu.
làr dê umà úulher no bàiro

Ela làír€o! o ãpàr.lho,
id!íttfi(ou o end<rc(o e rc-
.onh€(eu o súrpPito qur
íoi píeso (om ã ãíma f.l5a.
A outra cstavà €m posse d€
úm adol.scent€ àbordàdo no
baiíro Bàcuíi em atitúde sus
peitâ. Ele toi àpíesentado na

No àno pàí5âdo à polídà
hilitÀr rprêÊndêu 9i àrmas
dê ío8o êm lmperõtíiz na
área do 14'BPM e outràs r7o
àma,, induindo os simulã.
.roi, n. área do ,' 8PM. Os

ímulacÍos ,ão usàdo! SeGI
mente à noit€, d€ íom. q!.
à úih. h5o idêntifque re re
àlmênte é uru àm dêiogo,

se íor prelo apô unrou.
bo coln o íimulacro, o surpei-
to só rllponde por roubo,
po. exemplq màs sem uso
de amà de íogo. o delê8à
do rcSional à«edità quê tàl
vez por isso a reíncjdêhdà é
màior. À maoria doscond!ri-
doÍ nêsees c.sos t€m pà$à.

B€m p.là polí.ia por oútros

Um ho.neh, identifi(.do
ap€nas (orno lrànd€Bon, é
susperto de t.r âssarsin do À

tÍos, o prdFio irmSq iden
tifiGdo (omo tuis Rêíê Vàlê

Santo! O principalmotivo do
cfln€ àpootàdo pelà polí.ià,

íoi a ditpslà po. uma hê.an(à
í?miliar. O crimê à(onre(!u
po. voltà dàr 18h d.sà t.(&
Jeira (22) no bàino \Íla Pir*
midê, na rc8iáo io Âràçgl
€tn S5o Lrh.

Dê .(ordo .orn alío.mà

çóer da polídô, wàiderson
chÊ8ou nà r6'dêhdà ô úL
ma €m umà moto, ê di$àrou
divdias vêu e5 (oItlá o irmão.

O ruspÊito de ter .oúêti-
do o .nr'€ íuúu àpór o delito

AUDACIA

0enro de ex.üe0ulaüo líauro for0e
e executado a liros em Lago da Peüra

O hom6n identif<àdo
(omo Nàn vúândo de s(,iJ-

sÀ d€ l5 ano5, 8.m do ei
dêprtâdo Mau.o Jo.8€, íd
horto à tiro5 ho inido da noi
te dê terç;íeirã (») nà Ave
nida Newtm 8êllo, p(ixlílo
ào €sp€t-iho da Nandà, no

baiíro \Íár. Neto, nã crdàde

Pel.s idomçô€5 de ter-
tmunha5, m hdlÊn, qst
estàr'ã em uha motodcht
Honde/Fah . e.Ín càpà«t.,
àbordo0àúimàedispâmu
de imcdi.to dois tíos. Alàn
5d!ã aindã onreguiu coÍrêr
pou<os meto! Eh seguid.,
.ài!eoàreíinodi+àro!

rnàís doi! tiros ha (abeçr.

o coípo íd l.vàdó paía

Màuro]oGe, de Là8o da Pê
dÉ, e innão da o( cooíden3.
ôra do Centío de CoNivêF
cia Soci.l d€ g.Gbal, DeboE

o horÍÍtà/ ftofettor S€n'á

de Casiro Palã e€r P€ridàdo.
Umà eqoipe da PdÍdà MÍit€,
€rt.E Í,o loGr do (Íthe prà
(o[1€r màior.r iníonnà(õet

Àté o presente m@rÉr
GÊNE.

ROS ALIMENTICIOS OÁ ÂGRICULTURA FÂTTIIAR E €MPRE
ENOEOOR FAüILIAÂ RURÂL, PAÂA A MERENDÀ ESCOLÀÂ
Á Sâhlsia murdpd d6 .duêção junlámem. im a 6 srão
pê@n-nê dê Ernã§ao, dsvüãmênb anoüâdã pêrâ poí3ÍÉ ni
0037 2019 dê taÉie dê m19, lmá Êiui@ qlê câlzâé CHA'
Àl^DÂ PUSLICÁ No 001n0rg R.{ido pd€ L.i n'. 11.917/2ú9 ê
R4du!áorcC, FNDE n,3aaú9 oti€ro: Aqúigçào d. Gé.tm
alr..r{rd6 pe ô ÀimoiaÉo Escdd oi.ra,@tâ dá Á€dú]lrr
É ÊúIilr s*ão: ü, 13 d6 í€v*elrc dê 201s Hsáriô: 15rmrÉ
p.ó GÉô.r 6 p..lrt6 dô vúúa l@l: srirada p.ovEon.,6b nã

^v 
a&ib do Rio aB@ s .h ídle ao Posl0 BR dà sÁo aER-

NÂROO: o Erlild étá à d6posiÉo dos ml€,êad6, no.nd6Bço
apÉ. d6 2" á €"G8, ho holá@ dás 08:00 ô 12:00 hoEs. onde
kútin poddão s óüd édáÉ.irentG àdiaônâi6, ó.1ô do

BERNA DotuA, 1,1 d. i:Éio .,ê 2019
Ela úm- PÍ6 cPL.

B*tra § oo*r,, aÀo LuÍ3-f,
QrrIrr -ÍEIRÀ 24 DE ir/r.lEtno DE 2Ol9
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PREFEITURÁ MUNICIPÂL DE SÃO BERNÂRDO
ESTADO DO MARANHÁO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ÂLMEIDA N" 862 - CENTRO.
SÃo BENNARDo/MA

CNPJ:06.125.389/ rO1-88
AVISO DE LICITAçÃO. PREGÁO PRESENCIAL -SRP: 001/2019 -CPL

- A COM|SSÃO PERIVIANENTE DE UCtrAçÃO - PORIARtA OO3/2019 de
janeiro de 2019, comunica que realizará às 08:00 horat do dia 05 de
fevereiro de 2019, na sede do Em Írente ao Posto BR de 5ÃO BERNAR-
Dq sala da Comissáo Permanente de Licitaçáo, situada na Av. Barâo
do Rio Branco 5/N - Em frente ao Posto BR- Centro- 5ão Bernardo-Ma,
PREGÃO PRESENCIAL -SRP: 001/2019CP1 tipo menor preço por ítem
para aquisiçáo de material permanente ( móveis e Eletrodomésticos).
A ser regida pelas normas desteEdital, pelas disposiçoes da LeiFederal
n.10.520/2002 e subsidiariamente no que couber a Lei n. 8.666/93

Preso segundo assasr

terceirizados da Cema

,emais legi5laçáo pertinente., Maiores informaçóes podeíão ser
iidas através do e-mail: pmsbcpl2ol9@gmail.com e na Sala da O homicida Pablo Martins

da Silva, de 18anos, conhecido
como"De Menor'; apresêntou-
-se na sede da SupeÍintendên-
cia de Homicídio e PÍoteçáo à
Pessoa (5HPP), nâ companhia
de um advogado, na târde
desta terça-feiía (22). Ele é um
dos autores do assassinàto de
doas funcionários da empresa
Consórcio Norte Engenharia,
pÍestadora de serviços da
Companhia Energética do Ma-
ranhâo (Cemar), no último dia
15, às th30, no sítio Natureza,
em Paço do Lumiar.

Segundo as investigaçÕes
da Polícia Civil, "De Menor" é
apontado como o principal
envolvido no crime, que teria
tido como motivação o corte
de energia elétrica feito pelos
funcionários da terceirizada da
Cemar na casa dele.

Na última quinta-feira (17),

a polícia apreendeu o irmão
de Pablo, um adolescente de
16 anos, que coníessou ter
participâdo do assassinato de
João Victor Melo ê Francivaldo
Carvalho da Silva.O adolescente
afirmou que Pablo Martins dis-
parou três tiros contra um dos

Pablo Martins da Silva, conhecido <o

trabalhadores, que estava ao vo
lant-" de veículo, enquanto ele
matou o outro Íuncionário, que
estava no banco do passageiro,

com um disparo na cabeça.
Após seapresental na5HPB

Pa blo foi preso, em cu m primên-

Comissâo Permanente de Licitaçáo, no endeÍeço acima, no horário
das 8:00 (oito) às 12100 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no
setor de Li(itaçáo do Município de São Bernardo- MA, onde poderào
ser consultados gÍatuitamente ou obtidos mediante solicitação e o
pagamento no valor de RS 30,00 (trinta reais), a ser recolhido através
de Documento de Arrecadaçáo Municipal- DAM, até oterceiro dia útil
antes da abêrtuÍa do certame. SÃO EERNARDO/MA, l4de.laneirode
2019 Eliza Lima- PreqoeiÍa.

de Gás GLP e Água Mineral. A ser regida pelas normas deste Edital,
pelas disposiçóes da Lei Federal n"10.520/2002 e subsidiariamente no
que (ouber a Lei n" 8.66ó193 e demais legislaçáo pertinente., l\,'laioÍes

informaçôes poderáo ser obtidas através do e-mail: pmsbcpl2o19@
qmail.com e na Sala da Comissáo Permanente de Licitaçáo, no endeÍe-

acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda

AVTSO DE LICITAçÃO. PREGÂO PRESENCIAL- 0022019 -CPL- A CG
MtssÂo pERMANENTE DE LtclrAçÃ0 - poRTARIA 003/2019 dejane
de 2019, comunica que realizàrá às 14:00 horas, do dia 05 de feverei
de 2019, na sede do Em frenteao Posto BR de 5ÁO BERNARDo, salà

Comissão Peímanentede Licitaçáo, situada na Av. Barão do Rio Bran
S/N - Em frente ao Posto BR- CentÍo- São Bernardo-Mà, PREGÁO PRE

SENCIAL NR 002/201g-CPL tipo menor pre(o por ítem para aquisiç

íeira noSetor de Licitaçâo do Município de 5ão Bernardo- MA,

onde poderâo ser consultados gíatuitamente ou obtidos mediant
solicitação e o pagamento no valor de RS 30,00 (trinta íeais), a 5e

recolhido através de Documento de Arre(adaçáo Muni.ipal - DAM,

até o terceiro dia útil antes da abeítura do certame. 5Ao BERNAR

MA, 14 de janeiro de 2019 Eliza Lima- Pregoeira.

AVtso DE LtctrAçÃo. pREGÃo pRESENcIAL -5RP: 003/2019 -cP
- A coMrs5Ao pERMANENTE DE LlclrAçÁ0 - PoRTARIA 003/2019 d
janeiro de 2019, (omunica que Íealizará às 08:00 horas, do dia 06 de
fevereiro de 2019, na sede do Em fíente ao Posto BR de 5Áo BERNAR-

DO, sala da Comlssáo Permanente de Licitação, situada na Av. Barão

do Rig Bran(o S/N - Em frente ao Potto gR- Centro - São Bêrnardo-Ma,
PRÊGÃO PRESENCIAL -5RP; 003/201*CPL tipo menor pre(o poÍ item
para aquisição de qêneros alimentícios para a Merenda Escolar. Recur-

sor PNAE. A ser Íegida pelas normas deste Edital, pelas disposiçóes da
Lei Federal n"10.520/2002 e 5ubsidiôíiamente no que couber a Lei n"
8.666193 e demais legislaçáo pertinehte., Maiores informaçóe5 poder
ser obtidâs através do ê-mail: pmsbcpl20l9@gmail.com e na Sala da
Comissáo Permanente de Licitaçáo, no endeíeço acima, no horár
das 8:oo (oito) às 12:00 (doze) horas, de seguhda à sexta-feira no
Setor de Licitação do Município de São BeÍnardo- lúA, onde poderào
ser (onsultados gratuitamente ou obtidos mediante 5olicitaçào e o
pagamento no valor de RS 30,00 (trinta reai5), a 5er re(olhido atrâvés
de Docunlento de Arrecadaçáo Municipal- DAM, até o terceiro dia útil
antes da abertura do certame. SÃo BERNARDo/MA, l4dejaneirode
2019 Eliza Lima- Pregoeira

Avtso DÊ LtclTAÇÃo. PREGAO PRESENCIAL 004/2019 -CPL - A

TraYesti mata joYem com u tironatabeÍa

do Maranhào

Pabto Martins da Sitva, conhecido c

apresentar, com ad



Poíariâ n" 01/2019 de 03 de jatreiro de 2019, toma público que rea-
Iizará às o8hfilmin (oito horas) do dia ll de fevereiro de 2019, na

Sala da Comissão PemaDente de Licilação. localizada na A\. De-
putado Carlos N4elo, N" 1670 - Aeropoío, Trizidela do Valo - MA,
Licitaçào na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preÇo por
item. tendo por objçto a Contratâção de empresâ especiâlizâda para
prestaçào de serviços de assessoria e orientação ao controle interÍlo
das SecretaÍias Municipais de Educação, Saúd€ e Controladoria
Geral do Município de Trizidela do Vale * MA, conforme Edjtal
e seus Anexos, na forma da Lei Federal n' 8.666 de 2l de junho

de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n'. 123/2006 alte-
rada pela Lei Complementâr nô l47l2[l4. O Editâl e seus Anexos
estão à disposição dos interessados Do endereço supra, de 2" a 6''
feira, no horário das 08h00min às l2h00Ein. onde poderào ser
consultados e retirados graruitamente. Esclarecimentos adicionais
no Dresmo endereço ou pelo e-Ínail cplf-dtrizideladovale.ma.goi'.

[. Trizidela do Vale - MA, l8 de jatreiro de 2019. Felipe Piúeiro
Nogucira - Presidente da CPL - PoÍraÍia n" 0l/1019.

AVrSO DE LTCtTAÇÃO. tOMlnl Oe pREÇOS N"002/20r9, A
Prefcitura Municipal de Trizideia do Vale, Estado do Maranhà0. atra-

r_, és da Comissão PerÍnanente de LicitaçãocPl, instituidâ pelâ Por-

taria n" 0l/2019 de 03 de janeiro de 2019, toÍna público que realizará
às 08h00mi[ (oiao horas) do dia 12 de fevereiro de 2019, nâ Sala

da Comissão Permanente de Licitação, localizâda m Ar'. Deputado
CaÍlos Melo, N" 1670 - AeropoÍo, Trizidela do Vale - MA, Licitação
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo
por objcto a ContÍatação dc empresa cspccializadà para construçào

de sistemas de abastecimento de iiliua no municipio de Trizidela do
Vale/MA, confom)§ Edilal e seus Anexos, na foma da Lei Federal n'
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteraÉes, Lei Complemertar
n". 123/2006 alteradâ p€la Lei Complementar n" 14712014. o Edital
e seus Anexos eslão à disposição dos interessados no endereço supra,

de ? a 6" feira, no horário das 08h00min às l2h00min. onde poderão

ser consultados e retimdos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço ou pelo e-mail colí4trizideladovale.rna.eov.br
Trizidcla do Vale - MA, l8 de janeiro de 2019. Felipe Pinheiro
NogueiÍâ - Presidente da CPL - Portariâ n' 0l /2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NO\'A DO
MARANHÃO

.-AVISO DE A\ULAÇÃO DE LICITAÇÃO. A PREFEITUR{
NIT'IICIPAL DE OLNDA \OVA DO IIARA}HÃO, II)R\A
PiIBI,ICo QUE ESTA ANULADo o PREGÃo PRESEN.CIAI,
N'.04/2019- CPl, - OBJLTO: Contratação de empresa especiali-

zada pam realizaçào dajornada pedagógica do Municipio de Olinda

Nova do Mamnhão, em razào de eIIo no lermo de referência. OLNDA
NOVA DO MAR{NIIÂO-MA, l8 de janeiro de 2019. EDINOLIÀ
DE JEsUS RIBEIRO SARÂIVA - Pregoêira.

A PREFETTURA MUNICIPÂLDE OLII\IDA NOVADO MARÂ-
NHÀO, TOR\A PÚBLICO QUE ESTAA\ULADO O PREGÀO
PRESENCIAL No. 05/20t9- CPL - OBJETO: Contrataçào de ser-

viços diversos dc apoio à administração para o Município de Olinda
Nova do Maranhão. em razão de erro no tenno de releràcia. OLINDA
NOVA DO MARÁNHÀO-MA, t8 de ja-oeiro de 2019- EDINOLIA
DE JESUS RIBEIRO SÂRA.M - PÍegoeira.

\, PREFEITTJRA MUNICIPAI- DE SÁO BERNARDOMAf\
AVISO DE LICITAÇÃO. PRECÀO PRESENCIAL -SRP: OO I 2OI9
-CPI- . A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ PORTA-
RIA 003/2019 de janeiro de 2019, comunica que realizará às 08:00
horas. do dia 05 de fev€reiro de 2019. na s€de do Em frente âo Posto

PM .IOLHANO

BR dE SÀO BF,RN

ção. situada na Av.
:9{}] a Conrissâo P

do-Rio no osto
BR_ CCNÍ'O - SãO BCMATdO.MA. PRECÀO PRESENCIAI .SRP:

001/2019-CPL tipo menor preço poÍ item para aquisição de malerial
permaÍrente ( mó\'eis e Eletodomesticos). A ser regida pelas normas
deste Edital. pelas disposiçôes dâ Lei Federaln"l0.520i2002 e subsi
diariamente no que couber a Lei n" 8.6ó6/93 e demais legislação per-
linente., Maiores inlbrmações poderão ser obtidas aüavés do e-mail:
pmsbcpl20l9íEgnail.com e na Sala rla Comissào Permâncnr! de Lici-
tação, ro endereço acimÀ no horfuio das 8:00 (ôiro) às 12:00 (doze) ho-
ras, de segunda à sexra-feira no Setor tlc Licitação do Municipio tle São

Bemardo- IúA, onde poddrão ser consultados grahritamenl,e ou obtidos

mediante solicihÉo e o pagamento no valor de R$ -10.00 (triúa reais), a

ser recolhido atraves de Documento de Arrecâdaçào Municipal - DAM.
aré o rerseiru dia ütil anres da abertura do cename. SÃO BERNARDO
lú4, 14 dejaneiro de 2019 Elizâ Lima- Pregoeira. I,
AVTSO DIr t.lClTAÇÀO. pREGÃO pRESENCTAL- 00212019-CpL
- A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO _ PORTARIA
003/2019 dc janeiro de 201 9. comunica que realizará às l4:00 homs,
do dia 05 de fevereiro de 2019, na sede do Em frente ao Posto BR
de SÃO BERNARDO, sala da Comissão Permaflente de Licitação,
situada na Av. BaÍão do fuo Branco S,ôi - Em fÍent€ ao Poslo BR-
CeDtro - São BemaÍdo-Ma, PR-EGÀO PR-ESENCIAI NR 002/2019-
CPL tipo menor preço por item para aquisição de Gás GLP e Água
Mineral. A ser regida pelas normas deste Edital. pelas disposiÇões da
Lei Federal rt'10.52012002 e subsidiariamente no que couber a Lei n'
8-666/93 e demais legislação peíi[cnle., Maiores informações pode-
rão ser obtidas através do e-mail: pmsbcpl20l9@gmail.com e m Sala

da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário
das 8:00 (oito) às l2:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Se-

tor de Licitação do Municipio de Sào Bemardo- MA, onde poderão

ser consulÍados gratuitamente ou obtidos mediante solicitação e o pa-

gamento no valor de R$ 30.00 (trinta reais), a ser recolhido atrEvês de

Documento de Airecadaçâo Municipal - DAM, até o terceiro dia útil
antes da abertura do ceÍame. SÃO BERNARDO/MA, I.l dejaneiro
de 2019 Eliza Lirna- Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÁO PRESENCIAL.SRP: OO3 ]OI9
.CPL . Â COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO _ POR.

TARIA 003/2019 dc janeiro de 2019, comunica que realizrÍii às

0ll:00 horas, do dia 06 de fer.ereiro de 2019, na sede do Em lientc
ao Posto BR de sÀO BERNARDO. sala da Comissão Permanente

de t-icitaçâo. situada na A\. Bario do Rio Branco S,N - Em íien1e

ao Posto BR_ Celtro São Bemardo-Ma. PREGÀO PRESENCTAL
-SRP: 003,2019-CPL tipo menor preço por item para aquisiçào de

gêneros alimenticios pam a Merenda Escolar Recurso: PN.{E. A ser

regida pelas nonnas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal

n"10.520/2002 e subsidiariamente no que couber a Lei n" 8.666/91 e

demais legislação peÍtinente.. Maiores infbÍmações podgrão ser oL
tidas através do e-mail: pmsbcpl20l9@gmait.com e na Sala da Co-

missão Permanente de l-icitação, no endereço acima, no horário das

li:00 (oito) às l2:00 (dorc) horas.

de Licitâção do MuniciDio de São

.i sexta-leira no Setor

onde poclerâo ser

consultados gÍatuilamente ou obtidos solicitação e o paga-

recolhido âtrâvés dcmento no valor de R$ 30,00 (trinta
Documento de Arrecadâção Munic , até o terceiro dia útil
antes da abertura do certame. SAO BERNARDO/MA, 14 dejaneiro
de 2019 Eliza Lima- Pregoeira

AV|SO D[ l.tCr.rAÇÃO. PREGÃO PRESENCTAL 004/20t9 -CPl-
. A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO _ PORTARIA
003/2019 de janeiro de 2019, comunica que realizará às 08:00 hoÍas.

do dia 06 de fevcreiro de 2019, Da sede do Em frente Jo Posto BR de

QUI\TA-FEIRA, 24 - JANEIRO - 2019 D.O. ffioíp@uno;_

I


