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do Maranhão

(om o objetivô dê debatêí

o atual cenário rodoviário e de

mobilidade enrontado nas ci-

dades do Maranháo, a Agência

Estadual de Mobilidade Urba-

na e Serviços Públicos (MOB),

em parceriâ (om a fusociação

Brasileira dos Departamentos

Eíaduais de Estradas deRoda-
gens (ADBER), realiza nos dias

12 e 13 de março,o lWorkhop
Rodoviário e de Mobilidade

Urbana no l\,taranhão.

O workshop será um im-
portante espaço para debate

e f,r^-oslçáo de soluçóes
pa\ rar o transporte e

. .Filid"d. das pessoas

mais seguros e sustentáveis,

proporcionando ao cidadáo

o direito à mobilidade urbana

efi ciente, àumentando assim a

qualldade devlda das pessoas

nas cidades do Estado.

"O lWorkhop Rodoviário

e de Mobilidade Urbana no

Maranháo será um marcoeum

importànte espàço pàia ava-

Neía sexta-feira (6), oTea-

tro AÍthur Azevedo recebe os

músicos da Orqueíra Jovem

do Maranhào com a àpresen-

taçáo do "The Conceít', um

concerto que reúne o melhor
do repeÍtório romântico, do

ro(' ) cinema da filarmô-
ni<à:z

Nos últimos anos a or-
questra tem levado cente-
nas de pessoas ao teatro
para desfrutar da boa mú-
sica e dà criatlvidade dos

concertos, que contam com
novidades a cada apresen-

taçáo. Além do bom reper-
tório, o público também
pode contar com músicos
caÍacteÍizados como pergo-

nagens de filmes como Pan-

liâr ê discutira imdementaçáo

da política pública de mobili-
dade para o Estado- Durante

esses doisdlàs iremos debàteÍ

com as principais autoridades

da área: os desafiot as expe-

riência exitosas ê os impactos

da mobilidade urbana no Bra-

sil e no Maranháo", ressaltou

LawÍence Melo, presidente

da MOB.

Paleslmntes

A programação do I

Workshop Rodoviário e de

Mobilidade Urbana no Mara-

nháo contará corn a presença

do presidente da Associaçáo

Brasileira dos Departamen-
tos Estaduais de Estradas de

Rodagens (ADBER), o enge-

nheiro RuimaÍ dos Santos,
que irá ministrar a palestra ?
lnÍraestrutuÍa de Transportes

no BÍãsil.

Já o presidente da MoB,

Lawrence Melo, irá apre*ntar
a palestra'BRT, os lmpactos na

Mobilidade de Sáo Luis'.

têÍa NegÍà, Homem Aranhae
Frozen- Do clássico às cançóes

contempoÍâneas, a versati-
lidade da Orquestra Jovem
do Maranháo mais uma vez

será conduzida pelo maestío
Edson Cosmos-

Os ingressos para assistir

ao"The Conceít"estáo a rrcnda

na bilheteria doTeatro ArthuÍ
Azevedo e pelo site teatroar-

thurazevedo.byinti.com.bÍ.
Os ingressos estáo no valor

de Plateia RS40,00 (intelÍa),

B$20,0O (meia); Frisa R§ 4O00,

RS20,00 (meiã); Camarote

30,00, RSl5,00 (meía); Balcáo

30.0o, RS15,00 (meia); Galería

R§ 20,00, R§10,00 (meia).

Para mais informaçôes,
ligue: (98) 991 672696.

A Fundaçáo Oswaldo Cruz
(FiocÍu:) (oíneçou hoje (4), no
Río de Janeiro, a distÍibuíçáo
de kits para o diagnóstico la-
boatqial do novo coronavírus
(covid-t 9) para laboratórÍos
centrais estaduôiJ, que tam-
bém passaíáo por um pÍoces-

so de caparÍtaçáo para a reali-
zaçáo dos testes. Atualmente,
somente laboratórios de três
estados - 5áo Paulo, Pará e

Goiás - realizam o diagnóstl(o,
além da própria Fioouz

05 kits foram desenvolvi-
dos no Brasil pelo lnstituto de
Tecnologia em lmunobiológi-
cos (8io-Manguinhos/Fiocruz)
e pelo lnstituto de Biologià
MohcuÍar do Paraná (IBMP).

Já a capadtãçáo será con-
duzida pelo Laboratório de
VíÍus ResilEtótio e Sarampo

do lnstituto oswaldo Cruz
(lOC/Fiocruz).

A ptoduçào dos kits Íoi
iniciada erta semana, diante

dã identificaçáo dos pÍimeÊ
ros tasos da doenqa no Brasil
e já antecipando uma posí-
vel dissemínaçáo do corona-
vírus em terrÍtorÍo nacional.
A Fio(Íu? tem capacidade de
produzir de 25 mil a 30 mil
testes por semàna, e o ritmo
deve atender a demanda
estabelecida pelo Ministério
da Saúde.

Nas próxlmas duas sema-
nas, os laboíátórios dâs regi-
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óes Norte (Amazonas, Pará
e Roraima). Nordeste (Bahia,
(eará, Pernambuco e SergÊ
pe), Sudeste (Rio de Janeiro,
Espírito santoe Minas GeraÍs),

Centío-Oeste (DirtÍito Federãl
e Mato Grosso do Sul) e Sul
(Paraná, Santa Catadna e Rio
Grande do 5ul) receberão os
kits e sêÍâo capãcitados. A
expectativa é que todos este-

Jam preparãdos parâ realizar

os testes em cêrca de 20 dias.

Metodologio
A Fiocruz já havià com-

partilhado a metodologia de
testagem do coronavírus com
espêcialistas do, lnstitutoj
AdolÍo Lut2, em Sáo Paulo, e

Evandro Chagas, no Pará, além
de técnicos do Laboratório
Central de Saúde Pública de
Goiás.

Também foram treinados
na fundaçáo representantes
de nove países da Amérlca
Latina, o que se deu a partir
de um pedido da Orgàniza-

çào PaeAmeÍicàna da Saúde
(oPAS), que ÍepÍesenta â oÍga-
nizaçáo Mundial da Saúde no
continente americàno.

Além de testes paÍa coro-
navírus, a FiocÍuz vai entre-
gar aos laboratórios kits para
identifior os ürus lnfluenza
A e B, o que contíibui para o
diagnóíico diferencial, quan-
do a tonlrmaçáo de um vírus
descafta a suspeita de outto.

ODebate -{a

U'
ffialodebate.com.br

Acesse. Compartilhe. E
DesaÍios, s0tuçoes e imputos da mbilidde no

llA á tema de uorlslrop Fornovido peta ll0B Fiocruz inicia distribuição de kits
paÍa diagnóstico do coÍonavírus

Produção de kits começou esta semana, após primeiros casos da doença

0rquestra Jorem do llaranhão João do Vate

rcatiza ronmÍto nesta suta.ÍeiÍô (0) m TAA

Consumo das Íamitias ê gÍande
motor da economia, diz IBGE

A economia brasileira nos
úhimos uês ànos permànece
ancorada na demanda internÀ
pÍin<ipalmente, no consumo
das famílias. A avaliaçáo é
da coordenadora de Contas
Nacionais do lnstituto Brasi-
leiro de Geografia e Eíatísti(a
(IBGE), Renata Palis. Em 2019,
a demanda inteÍna (Íesceu
1,7%, enquanto o Produto
lnterno Bíuto (PlB - a soma
de os bens e serúços

no país), Íechou o
passado com cÍescimênto

de 1,1%.
Do crescimento total da

demanda lntema, 1,2% se Íe.
fere ao consumo das famíliar
Já o setoí extemo contribuiu
n€gathram€nte com 0,5% em
consequênria da queda de
2,5% das exportaçôes e b€ns
e serüços-

Para a coordenadora, o
consumodasÍamília§, queem
2019 subiu 1,8%, e o grande
motor da economia, poíque
repÍesentã 65% na compo-
siçáo do PlB. Segundo ela, o
que ocorre na economia é
extremamente relacionado
ao desempenho do consum
dasfamr'lias. De acordo Renata,

o terceiro ano seguido de aha
no consumo das famílias tem

muito a vet com a recuPeÍa-

ção do mercado de trábalho,
apesar dela ser ancorada pela
inÍormalidade. Renata dest&
cou aindà oúros Íatores que
iníuenciaram o lesultado de
2019.

Ano passado teve âinda
a queda da Selic, a inÍlação
ficou mais ou melBs no mes'
mo pàtama, de 2018, poÍgue
sofreu um repique no final
do ano- Teve ainda a libea
çáo do FGTS, apesar de que
parte desses recursos náo foi
direcionada ao consumo das

famíliás e ím pãra abaterdíü-
da e o cÍedito, píincipalmente,
direcionado íísicas

o
Íamilias

Embora
trado

anos, a economia brasileira
ainda náo recuperou o pico
pós-(rise econômica, que Íoi
no ptimeirotrimeíre de 2014.

? gente ainda está 3,1%
abaixo,matao mesmotempo,
já está acima do vale que Íoi o
piormomento da crlsê, quefoi
no quarto tÍimestre de 2016
e a gente já eíá 5,4% aclma.
lsso signific que a economia
está no mesmo patamar do
primeiro trimestre de 2013 e
vale também pàra o PIB peÍ
capta, que é o PIB diüdido P€lâ
populaçáo residente".

das

Íegis-
1,1%

em 2019, a
se(utlva, o

con-

abaixo de 201 7 e
I flcou
quan-

do ficou em 1,3%, depois de
dois anos de quedas em 201 5
(3,5%) e 2016 (3,3%). Renata
iníoímou que mesmo com o
(rescÍmento dos últimos três
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licitaçáo.TOMADADE PREÇOs:003/202GCPL. Acomissáo
de licitâçáoda PÍefeitura Municipal 5ão Bernardo

devidamente autorizada pela portaria no 003/2020 de

de 2020, comunica que tealizaÉ às 0900 horàs, do dia 20

màÍço de 2020, na sala da Comissáo Permanente de
da Praça Bernardo Coeho De Akneida No 862 - Centro
BERNARDO/1!4, TOMADA DE PREÇO N" oo3/2o2o,

preço global, para execuçáo dos serviços de

de quadms escolares uma no povoado CuÍtais e outrô
Sáo Raimundo no município de Sáo Bernardo/MÀ

regida pelas normas deste Edital, pelas disposiçóes da

no 8.666/93 e demais hgishçáo pertinente. O

está à disposiçáo do5 interssados no endereço supra, de

a 6. feiía, no horário das 08:00 á512O0 hoÍas, onde também
poderão seí obtidos esclarecimentos adicionãis, cuío do Editâl

RS 30,00 (trinta reais). sÀo BERNARDO - MA, 02 de março de

2020. ElÍzâ Lima - Presidente da cPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE Aviso
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DIÁRIO OFICIAL DA uNúo - seção 3

N6e Senhora da Conceição, s/n - Centrc, na íorma da lei lO.52O d€ 17 de iunho de
20O2, Decreto Federal n, 3.555/2qn, apli@odca os pÍ@dimêntos detemiDd6
pela Lei ComplmentaÍ ne 72312ü)6, altaada pda lei Clmpbmentar ne 147 d€ 07 de
a8osto de 2014 e, §ubsüiariamente, a Lei n.c 8,666/93. O €dital e sus arexos 6tâo
à dispoição d6 interesdG na Comissão Pmanente de LicitãÉo - CPL, situada à
Praça Nw Senhora da CüeiÉo, s/n, entro - Santo Amaro do Maranhão de 2t a
6l íeira, no htrá.io das o8h@min às 11h0ünin, onde poderão seí cosultôdG
gratuitamente ou obtlrG mêdiante o r@lhimflto da importância de RS 3Q0O (triota
reais) fuito, exclusivamste, através de Documento de Arrmdação Munkjpal - DAM.
E$e Edital também E en@ntÍa à disposiÉo dos intsesdG na págim ofi.ial d6t
Prebitura wqw,sntGmaro.ma.gw.bí. &.larftimentos adkk»ak m memo enderço
e pelo teletme (98) 336+1173.

Santo AmaÍo do MaranhãqMA, 2 ê maíço de 2020.
TAITTÂ ÂRÁÚJO DA SITVA TAVÂRES

PÍ€geiíe
PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

AVTSO DE rJcÍüçrb
PREGÂO PRÊSCilCTAL X2 612/ü20

O Município de Santo Ant&úc dos Lopc - MA, por' rcio de s Preg@iro
Municipal, torna priblico a6 intÊre§dc qw, 6m ba* na Lei H€Íal nP 10.52O,/2m2,
Decreto Municip3l nes 042/2018, DecÍeto Municip3l U7QOB, Deoeto Muoiripal
OS4(2O,.8, Lei Complementa, n' 123/2ffi e alteraçõe, l.€i tedeíal n' 8.666/93 e sus
alteraçõ6 p6teíior6, e demais legislaçôe aplicáveis à epécê, Íará realiar às 8h do dia
L8|O3|ZO2O, {icitação m modalidade PÍeBão Prsencial pâB Registro de Preçc viundo
futura e eventual con§atação de p€ss(s) jurídica(s) para o Íomecimento de
Medicamentc Ps'rcotÍópicc, pelo prazo de 12 (doze) me§, pôra atendeÍas ne$kiad6
da S6retaÍia Municipal de Saúde e Saneamento do município de Santo Antônio dos Lopes-
MA, conÍome dsrito n6te Edital e *us Anexq, A licitaÉo sá realizada m sede dã
Comissão de tiitaÉo da Preíeitura Municipal de Santo Antônb d6 lrp6, sÍb€da à PÊçâ
Abraão FeÍÍeira, s/n - Centro, CEP: 65.730@0. Saoto Antônio d6 Lopes - MA. O edital e
seus anex6 esüio à dispGiÉo d6 intere§d6 no endeeço ilFa, de 2! a 6! íeira, rc
hqário das 8h âs 12h, onde poderão ser obtidc BÉtuit rcnb m bma de mídia, @ *
prebrir, o interEsados poderão adquiíir o insEumênto mw@tóab de Íotma impre,
em papel tamnho Â,4, mediante pa8amflto da importârcia de F§ 2O0O (vinte reais).
E$lãrecimentos adiciwis no sdereço ÍetÍo mencionado w pelo Êtail:
dep.pregao@stoantoniodGlop6.ma,gov,br

Santo Antônio do tope - MÁ, 2 de míçD & 2O2O.

VAN ClÂY I.IMÂ MENDE§

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO/MA

AV|SO Df IJCÍrÁCÂO
TOMADA DE PnEçO§ Xe tÍúzG1Pr

A Cmissão Pêrmamntê de tjcitação da PÍefeitura Municipal 5ão B€ÍmÍdo -
Ma, devidarcnte autorizada pêla portaraa n9 (D3/202O de Freiro de 2020, comunic: que
íealizaÍá às 09:00 hqas, do dia 2O de março de 2020, na $la da Cmissão Pemamte de
Licitação, situada Praça Bemardo Celho De Àmeida Ne 862 - C€ntro SÃO

BERNARDO/MÂ, TOMADA DE PREçO l{e 0O3/2O2O, üpo memr preço Blobal, para ex6ução
d6 serviço de @nstruç5o de quadns çcdarc uma no powado Curnis e outm m
Pry@do São R:imundo no município de São Bemôrdo/MA. A s íegide pelas nrymas
d6te Editã|, p€las dispGiçóes da Lei Henl ne 8.666/93 e demais legislâÉo pertirentê. O
Bital, 6tí à disposiç5o d6 interc§d6 rc enfueço sup{a, de 2e a 6c feira, rc horário
das 0{l:0O ás12:@ horas, onde tambán poderão s obüdos esdareircntos adici(rcis,
custo do Edital 8S 3O,ü) (úinta íeab).

São B€íErdo - MA, 2 dc merço de 2O20.

ELIZA I.IMA
Pr6idente da Comisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO tUíS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AV|SO DE UCÍrAçfu
PRIGÃO ELEÍBôXrcO ile 28lr019/CPt - COt/tPRAsilET

Repetição

A CentEl PeÍmarente de Licitação da PÍeÍeituB de S:lo Luís, locrlizada m Ruã

dc Ouriç6, Lote 11, Qradra 09 - Glhau, São Lub - MÀ CtP: 65071-820, cmmice a6
interêsdos gu realiará licit ção E modalklade PÍegão Eleúônico de ne. 22!2019, rc
dia l3/8/nn, às 14h3O, horádo de Brasília, objeüwndo . aquis&ão de

equipamentos/material permanente - lnfumátie, de inteíes da SretaÍia Municipal de
saúde - sEMUS.

O Edital poderá sr cGultado na centnl Pgmareote de Licit ção, s dias
úteir, de sgundr a quinta, das 13 às 18 horas, e Exta-íeira, das 8 às 13 horas. O editil
podení er obtido gÍatuitamente poÍ meio digital nsta @ntral, bm omo pela interret,
atÍavés do noo end*eço eht.ôni6 m.xoluisma.gw.br ou no sitG do cmpEfft
ww.@mpBsgffi Emêntais.gov.bí. lnbmaçõe5 pelo telebm: (98) !227-7749 e 99153
-7871 @ emil: Mteto.cpl@eoluis.m.gov.br,

S:lo LuêMA, 2 de março de 202O.

IEÁNE PRÁZEREs SANT6 DE VÁSCOiICELG

PreSeiÍa

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

ExrnÁÍo DE CO'{TR nO il2 4p.nq,O

PARTES: MUNríP|O DE VÍÍORINO FREIRE - MA (S€cretaÍia Mmirp.l de Saúdele J l-U§
SOUSA DA SILVA - RAD|oTÓGKÂ EqUIPÂMENTOS MÉDEO HOSPTTAUFEPP. OBIETO DO
COilTRÁTO: Aqui§Éo de equipammb e mabíial peímamte para Ur*lade de Áteqão
Básiq em Sarid€ tEía o MunicíÍtu de Vitorino frekeMAy'srsb do PREGAO

PRESENCIAT Ne 2/2020{PL DATA DA ASSINATURA: O{ de milso de ãr2O. BASE LEGAti Lei
Federal ne 8.ffi193 e Lei ne 10.52ol2002.v4tofl Do COi{fRATO RSlzo.o(n,m (Cento e
vinte mil reaÉ}. À5S|I{ATURAS: P/ CONTRATANÍE: FRANC§@ DÂ SIwA RIBEIRO

flLHqsecretiÍio MunkÍpal de Saúde. P/ COi{TRÂTADA: ,OreE tU§ sOt§A DA sltvA,
Repí*ntante lrSau LU|S sot sA DA sltyA - RÂD|oLÓGEA EqUPAMEi{TOS MÉDrcO
H6PITAtAR.EPP.

ÍERMO ADiT|VO Ns, m/2O20 AO COiíTRATO Ns. 1232018. TERMO ADÍÍ|VO Ne. @22020
.o ContÍ.to i". L23lm1.A que enEe si celebnm o MUI{EFro DE /iGUÁ BOA,/PR€FEÍIURÁ
MuilrclPÀ. Estado de Mato Grcs, e a mprÉ BXP COI{§IRUTORA ITDA EPP,
dryidarente É qulifi€dõ rc Conúato Odginárb. ?res: 134,/2018. licitaÉo: TP
OlV2üf8. Orgão Gel€tràdor: PÍefeitua t/tunkip.l de ÀgE 8oâ MT. ObFto: Prcnogação
de kazo da Er6{ção e Pronogação d€ \rigêrcia do CdtÍato. Data da ilqra Vigêocia de
Cxeqão; O3105/2O2O. DÊt da llaa ViSêriâ CôntEtual: 0616/2020. DATA:
u/o3l2o2o

AVt§o DE UCÍraçÃO
PREGÃO PREÉ'IOÂL }T9 1 T2@:O

O Pregcirc da PreÊitura Municipal de Água Bo /MÍ, toÍm públi.o e para
@nhGimmto de qum pcsa interesr, que a licitaÉo m Ítiodalidade Prcgão Prencial
Nq. mZ2O2O, tipo MercÍ keço, tado €mo objêto a ConE tâÉo de Empre para
Fqrecircnto de Gêrercs Alimqtício de Commo m Msqda Esolar pan o arc letiw
de 2020, sm dah de abêrbra rcrida rc dia o4.nZlzO2O, fti a mpre: Gramado
Disbibuidora e Comcio Eireli-EPP, CNPJ: 19.808.88V061-08.

/igE 8oa - MT, 4 de mrço de 2020.
MÂRCOS DA SITVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

RSSUTTADO DE JUI]GAIIEIIIO
TOit DÂ DÉ PREç6 f,r ú20rO

A Prefeitr6 Muniipal de Alta Flq6ta/títt, Âtnvê da Comi$ão Permanente
de l"kitação, Ícm Públko O Resltado do ProediB6to Ucítatório de Tmada de Preços
nc d)U202O Cuj., ObF.to E Ceúâtação de Empre Parâ ú6ução de Obra de
Pavimstação AsíaltiE ibs Baürcs.lardim das Flore e Boa EspeÍança llo MuníciçÍo de
Âltá Fltr6ta/Mq Cobme CootÍet6 de Repa* N. A6796U2O18/Adade/Cain e
268118/2m8/Cidad6/Gixa, CebÍado EntE O Ministüio das Odades/Gim e O Municipio
de Alta FloíGtà/lrt Segr*Se Vercedoa A EmprE CoEtÍutoÉ Gbb.l e Engenharia
tkeli, Cnpj ne 1LO56.7551@721.

,^,flf ,[H,rg#t'.ÍÂ:ff r*tíx'f,,*
PÍsidente dã cPl-

PREFETTURA MUNtCtPAt- DE BARRA DO GARÇAS

AV|SO OE rJCÍrÁçÃO
PREOiO PnESEI{C|ÂL *e 4nO20

tsSN 1677-7069

PREFEITURA

P

O Municifrio de Bôrra do Garças/MT tdm públi@ que-ríá realizado Pregão
Prerciàl ile m4202O. Obieto: Fl.rT-URÂ E EVENTTÀL COI{TMTAçAO Dt TMPRESA PARA
PR€5ÍAçÃO DE 5ERVçO§ DE |.OCAçÃO DE BEilS MÓVE|S COM MOI{IÂGEM. OpERAçÃo,
DESMOT{TAGEM DE ETRUTURÂ E TQUIPAMEI{TG PARA COBERTURA DE EVET{TOS DO
MUÍ{rcÍPlO DE BÂRRÂ DO GARçA9MT. Data & ssão priblie: 18/03/2020 às G hoÍas «)
min {horáÍio de &asíia), Edital dbponirel rc sitê dã keÍeituÍa Municipal de Bara do
Garçâs - lúT emi Portal da Tnnsparência - Iicitaçôer e Contrato6 - Licitações - Pregâo
PíEncial n" ú4/2020, Demàis inúormaçõ€ no s€toÍ de LicitôÉo, bloco l, Rua: Carajás, n"
522, Centro, Barra do Gaças - MT. tone: 0XX.66.3m2.20m - Ramal - 2045.

Êm 4 de março de 2O20.
WITTER AI.VEs SIRQUEIM

Pregeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AV§OS DE UCÍrÂ4ÃO
PREGIO PRES€XCIAL ile r5/A,20

ABERTURÂ: 18 de mrço de 2020. CREDENOAMENTO: a partiÍ dâs O8h(xknin. lNíalo DA
SESSÃO: 18 de março de 2O2O, às O8h1tnio. OBJErO: REGISTRO DE PREçOS paÍa
futura e evflblel aquisição de ub6 de ecreto (manilhas) p.Ía atilder as
nesidadç da Secretaria Municipal de lníÍa$trutuÍa. LOCÂI DA REÂtfZÁçÃO DO
CERTÀME: Sala de Licitaçóe do Paço Munícipal Euclides Horst, Av. Mato 6rose 66NE,
Campo l'lovo do Pôrsis MT. Maior6 ioíoíBaçõê poderão sr obtidas iunto a Divisão
de l"icitaçõÊs, no Paço Municipal Euclides HG! ou pelo teleÍore 65 3:t82 51m / 5108
/ 1182 5138, o editel na intêgÍa poderá Er reürado pelo site:
ww.Émp@dodoparffk.mt.6@.br

PRBCÃO PRfS€Í{C|ÂL W nlz}àO

ABERTURA: 20 de mrço de 2020. CRED€NCIAMENTO a partir das o8hooÍnin. |NíCO DA
5E55ÃO: 20 de m:rço às 08h15min. OUETO: REG§IRO DE PREçOS Frra tutura e
eEntml @ntrabção de mprã 6pÉializada m *wiç6 de retífrca de motor6 e
Bombas lntsttras m rcículcs leres, €minlÉes, ôiib6 e máquioas pesdas, com
ÍoanEimtrto de peças resárias paÍa a aeoção dc seryiços, paÍr atender os
veículos da frota da Píefeitura Municipal. tocAt DA REÁtuÁÇÃo Do CERTAME: Sala de
l-icitaçô6 do Paço Municipal Euclides tloEt, Av. Mato Grose 66NÊ, Campo Now do
PaÍftis lvlT, MaioÍs inftrmaçõ6 podcrão sr obtidas Írnto a Divisão de Licitaçães, no
Paço Municipal Euclid6 HGL @ Flo teleíon€ 65 3382 51m / 5108 / 3382 5138, o
edital na ant€gra poderá sr retiÍado pclo site: ww.@mponovodoparsis.mt.gov.br

Campo l{ow do de 2020.
LEÀNDRO NERY

PREFEITURA MUNICIPAL DE

AVI§OS DE UCÍTÂçÂO

TOMÂDÁ OÉ PREçO6 r't'

obúas e *rviçs de etrEenharia.
A Cmis§o PelmnêntÊ de lhitação da Prefuitura Municipal de Canarana -

MÍ, torna púUi6 que taÉ realizaí-se na sah & licitagõ6, a sBuinte Ucitaçâo regida
p€la Lei nc 8-666/93 dê 21 de lunho de 1993 ê atuâliada pêla l-ei ne 8.883/94 e suas
ilteraçõB pGtsid§ iltodalidade: Imada de Preços ne. 0O3/2020, Obieto:
Cmtratâção de empra pâra Pevimentação e [hemgm da Avenida T@ntins, EntÍe
Avênide Meto Gí@ e Amid. BÍ.ílie; P.úmert ção e DÍena8em da Avenida Brasília,
Entre Avenida T6nüní e AHidà GcÍás; PavimflbÉo e DrflôBem do Lado Direito
e Lado Esquerdo da A6ià Gdás, EntÍe AEnida Mâto Gr6e e Avenida &asília, no
8eiíro Moírda do 5ol m Muokípio de C.n.raG - MÍ, anfume Tsmo de Crnvenio
SICONV Ne 8637751mfl, filmdo com a Superintsdêrcia do Desmhimento do
Ccntro o$te - SUD€Cq @nfqme planilha orpmentária, sorcSrama fisko-financeiro,
memoriãl d6critiw, espeificaçõe técnkás e de audo com os anexos do Edital.
Realiação:20/03/2020. Horas:13:30 tr (tl,orário BÍasilia). O Edital @mpleto ontendo
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A lusti(a do Trabalho (aÍentes e em situação de
abriu o mês de março pro- vulnerabilidade. O Làr de
movendo solidariedade. José íoi Íundado em 3 de
Resultado de uma açáo <ivil outubro de t947, em home-
-,1lti-- ----ry-^.--L.rL:- ji- J^ ---.i__i'eÉ-.ri qv

tã que corre na 6' Vara do to de Allan Kardec, e é Íru-
Trabalho de São Luís resul- to do idealismo de Antonio
tou na doação de R9 213 mil Alves Martins, o "Pequeni-
a instituação de (aridade no", e com a (olaboração
obras Sociais Lar de José. de,ovens amigos espíritas.
Oo5 R$ rli mil arrecadados Segundo a juíza Juace-
nale eráa Ínrzm rle<rh>- ma À+r,i:r rFrlir,r :.ÃÊ<
dos aindã Rg 20 mil pàrã (omo essa fortalecem no
Fundação Sousândrade. A cumprimento dos valores
entrega do alyará oconeu institu(ionãis do Tribunal.
nd mdnhá cla segunda-Íeira 'iiesse caso, esràmos uli-
(r) na sede da W, no Fórum lizândo o yalor decorrente
AsltoÍo Serra, e íoi realiza- dê um conílito para asse-
da pela iú:à titulãr da Vara. Éurãr ã pa: eciãI. Com
JUJÉema Agulàr Costa, ao isso, diversàs (rian(às em
presidente da instituição, situação de vulnenbilidade
racob Mârtins. 

"i:i9'9:'_.p-._9 !i'-9"J"*íüiir sÉdê ln av- Ljsúii r.ov !v,,(.",p,ceur. L u,,,
Brandão, n" zo, Anil; a ins- trabãlhodegen€rosidadee
tituição ãmparà Érianças solidãriedàde",afimou-
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PREFEITURA MUNICIPAL DÊ SATUSINHA

CHAMAoA PÚ§LrCA N' oollro2esEMEDiPMs
A PREFEmJRA MUNICIPAL DE §ÀIUBINHÀ (om s€d€ na Avenida Matos
CàMlho, n.'31o, Ccntro, nomnidpio d€ satubinha, Estado do Macnháo,
àtêvés do Se(ret:rio Meidpa.l de Eduadq tdnà Bibli@. m 6hhed.
mento dos intêressdos à CHAMADA PÚBLICA pàrà àquíçção dE gÉneros
alimentí(rcs, diretãm€nte d. agricultuc tàmiliar e do empremdedorfami
liarrural ousuasarrocia(ôes/organizãçóet deítinàd6Píogcmà Nàdonàl
deAlimênt (ão ErdB - FNAE" rslid€ràndo o dissto no tut !' dà L€i
Federal n"11.947/loo9 e na RBolução (D/FNDE N" r6no!1, atualiràda pela
ReroluÍão (DIFNDE N' o4h01t. o Edital e seu5 ãnexos stão à disposiçáo
dos intere$ôdos no endere(o 5upÊ(itado de segunda a sexta í€lra, no
hsáIio dar o8:oo à512ioo hmr ftdÊ EadgáoÉr.-silltàdos e útidor
gràtulbhente à pànir do dia o9 de rurço de:o:0, e a documemaçáo de
h.bilità(áo e o Proieto de Venda deverãoserentregues àté às ío:ooh (dez
horas) do dir 3t de março dc )o)o no mesmo endêre(o. Siubiíha - MA
u de mrrro dc ro:o MfTSESNEVES TEIXEIRÁ ilONTEIRô. Sp«eÍário M,r
nidf 'ducaçáo.

LoilALot (oNvo«ioot ÁssLMBLLhcmouNArÁx cmÍtru(^o. ÉuNo^
(Àq ELEdo r rcss DEixEoRr^DÀssmÀ(Áo DE p{s E {uil6 Ds rrimr(óB
DE EN9NOMEST&ODOMMNHM,§PM

A Comt{o rà :cffiéq r!nâík, E4ÇÉo ê ke le §ré* á &djàito lê
Pds É Aunor d. tr6hl.dm.ntoi & Edrc do $do do Múrrtu ÁSPM^, (ONVU
tdoíôs Fk€ JUM roior6 de18.no1e dendípasoa!itu6sa6!, FüàÍ6üãçiodi
ÀffiflÉir 6al ordhÍdà, no & r, de màrço d. ,0?o, À§ ,&dr m FiÊ <otrc(áq .
às 1E:Jok Ênicpndr(m qúrlqwúê,o deFÉsãlr! A SrÉúlaii «flúü nôrodtdo
ii r"Cd.(sôAaaMrnnh<drÊr do/aU.'nr!.h çÀ{EV,dtf, F rvdÀd6Hô*d.n.,
ri'6, AàEo Orhàu, $o Lu.. MÀ ànm d!..8n6Dtu e 6cú6rr44! dú.m
Co dtu: ! - o.Ib.oção ró,Ê i iuídJ!to úAúítu dc Prir. &m5 & &t#Rhtos
d. bnFo do Es& do Mffi AsP tl , -AIohráD do ee d à dÉàdq
t- frÉo. E* ói f Dlúoriq a.M.sd. mmse g6l. SUr-iaÀ 6 & qo
dr rnrô Ril'd.artrm Amc& P.ráà NiltíaJ6 qriS{vi to.d@ Mm<krlo

fimar Iilfio acompanfta ayanÇo da§ o[ms f,o noyo llermüo d0 §ào tmnci§co

Yereaüores batem üm papo mm iuir
§ohte §ituaÇâo f,o§ moraf,(lrc§ lpa§e

IHITUDII UO nIfOlrl, lllrllrlt ll!ü r,lüt

Os vereadores Ri(ardo
Diniz (sem partido) e Rài
nruncio Êenha (ÊDÍ) reuni
nm-se, nestB últimã tersa-
-feira (o3), <om iuiz titular
A \/r,r 

'À 
k^,*,â. h*rr

sos e Coletivos de §ão Luís,
Douglas de Melo Màrtins.

Na oporteidadâ,f oram
tratados assuntos relaciG
nados à situàção de 257 fà-
mílias que eEtáo ocupãndo
um coniunto de apartamen-
tos situado nâ chamada Pe
nínsula do lpase.

13 magisírario é ouior ot
uma sentença resultado de
uma Ação de Reintegrdção
o u--i!+É.ín a- P^..-

impetada pelo Muni<ípio.
Nela, Douglas de Melo aca-
tou os arBumcntos c dctcr
minou â imedlata desocupà-

ção do coniunto de imóYeis
que, de acordo com laudo
anexàdo à Ação, está com a
inÍraestrutura (omprometi-
dà e cone, inclusive, risco
de eiesabarrrerrio-

Uma comissáo de mora-
dores vem dialogando, des-
f,- ^ *i:i^ á- -*--- ,^-

os vereadores da capital. A
intermediação Íoi proposta

O presidente da Câma-
ra Municipal de São LuÍs,
vereador Osmar Filho
(PDT), participou, nesta
terça-feira (o3), de vistoria
das obras de construção
do novo MeKaoo oo barr-
ro do Sáo Francisco-

O pedetistà, na ocasiáo,
orut"Par,r,uu u P,trcrtu
Edivaldo Holànda Junior
(PDT)- Também estiveram
rvê<drtêç rl +írPtárí+ trrr
nicipal de Agricultura, Pes-
.a e Abãste.imento (sE-
MAPA), lvàldo Rodrígues
(PDT), e liderançãs comu-
nitárias da região-

O tràbàlho é fruto de
uma rervrndrcâçâo anlga
dos moràdores e (omer-
ciantes e também se cons-

rrrru tu.'qer.\o

o secretário de Estado
das Cidades e Desenvol-

Pereira Júnior, e técnicos
ligados à secretáÍia visto-
riaram, na terçà-feira (f),
as obras de revitalização
do Viva Cidade Operária,
em São Luís. A equípe ve-
.iíi-^'. ^ --i56.êÊ+^ r^.
trôbãlhos e conversou so-
bre o proieto com a €omu-
nidade, reÍorçando, entre
os moradore§, o sentts
mento de pertencimento
do espaço,

R..herI< Pêrêirà hi.lif,.
ressaltou que as obras es-

J^'ÚlJ^ §çr?l^ ü*

o magistrado, àlém dê
detalhar inÍomações acer-
ca do proes:o iudiciai. *
colocou à disposição da
Cámâra Municipal e dos
próprios moradores pam
dis(utir a questão e, desta
íomà, encontrar uma solu-
ção que beneÍicie as Íamí-
iias atingirJas, uma vez que
as mesmas soírem risco
social.

oç,-lÀ o*: 5-:

deceu a atenção do ma-
gistrado. "O iuiz Douglãs

do oróprio vereador. or:e
durante anos - como po-
lítico, (idadão e morador
- lutou para que a táo so-
nhada obra se transtor-
m:sse em realidade.

"Agradeço o apoio e
r"rrsiiriii.io.i. üu priisiiu

tão dentro do cronogmma
qi'yi::' .:. :, ?iry:i?-"ç-3-c

para o desenvolvímento
e a eíetivação do proie
to. "A criação da Comis-
sáo de A(ompanhâmento
das obras do Viva (idade
Operárià é importante,
-ÊiÉ; 'rÉ i6.+Ê1ÉãF*^ ià

participaçáo popular; por
isso, frequentemente, es-
taremos visitando a obra
e, luntoS, vamos drscutrr
todãs etapàs do empreen-
dimento", gàrantiu.

o <êrrêtáriô rÍin11ar.
que todas as árvores da

lr+Ér +^ri. uJ É!uPrf
do processo iudicial e se
colocou a disposisão pãra
oerticipar de uma mesa de,
diálogo que resulte em ãl-
temâtivas que não penali-
zem estes moGdores", dis-
se o pedetistã.

Ricardo Diniz tãmbém
agmdeceuoiuizeàfirmou
que o Pariarneni.o rurjovi-
cense, ão trabalharpara en-
(ontrar uma soluçáo para
^ â.+l*+ür .!ÉÁ-,

màis uma vez, o seu papel
institu(ional.

Edivaldo em ter atendido
nosso pleito. O novo Mer-
cado oferecerá aos comer-
(iantes ótimas rondiçóes
de trabàiho e tãmbém con-
tribuirá parà aquêcer a eco-
nomia do 5ão FranÉisco,
,',,Pu, \o, 

'rc 
úo" t u so ,,w550

praÇa serâo preservadas
e a Secid Yai incentivar o
urdi 'Lru 

uc
de dlversas espécies. Em
relação ao campo de fu-
tebol, ele inÍormou aos
apreciadores do espoÍte
que o €quipamento (o-
munitário ganhará ilumi-
^-,<.^ - -lrGL--l^ -^,,^"-ãÉ;'ã;-',;;i;;ü
participàram da vistoria,
a secretária de ProÍetos
Lspecrãrs da secrd, Arle-
ne Vieira; engenhelros e
membros da Comissão
áâ Àí^hrnràhàh1êhtô

das Obras do Viva Cidade

"aoi*hrãrho: cuui'
do os moradores e amplia-
remos o diálogo com os de-
rois envolvidos, inclusive o
Município, cuios represen-
tãntes irão nos receber".

os reÍeridos prédios fo-
ram Éonstruídos pelo 6o-
verno Federal, através do
Progràma de Aceleração do
Crescimenro (Pl\[).

No entanto, as obras
não íonm concluÍdas e os
1*,J- --..&-6 -;^
orupados por íamílias que
não tinham aonde morar.

(apital", aÍirmou Osmar.
O equipàmênto públi-

co ganhará novo sistema
hidráulico, boxês padroni-
zados, iluminação moder-
na, sistema de câmera de
vÍdeo, área de estaciona-
mento, sistema de drena-
gem, dentre outrâs benÍei-

sua área terá acessos pàra
pessoãs com mobilidade
rcrLrzi:lr

Destaca-se que os fei-
rantes, para não terem
pre.iuízos, Íoram removi-
dos para um espaço pro-
visório, localizado no pró-
prio bairro, onde estáo
podenOo comerciaitzar os
seus produtos àté a entre-
ga do novo mercado, que

é* L,^..-

Operárià.
Para o empresário do

i-àiiio dé iãzÉi, iiíi Do"€-
ra, a revitalizaçáo da pra-
ça vai fomentãr o comér-
cio loca! e proporcionará
aos moradores e visitan-
tes, um espaço mais am-
plo e moderno. "Aqui é
:{;^ lr rrir^. ê1'ó-i^.

como torneio de pipa,
íestival de M.c, dentre
outros. Com a reÍorma, o
locâl serà reàdequado e
ãdãptado pãrà atender as
diversas manifestações
do heirro" aÍirrrrnlr fn-
vera.

0bra do Uiva tidade 0perária the0a em lase linal ile execuÇão

pREFElTunA ilut{lctp LDt sÃo gERNÂRDoItÀ
Avko dÊ lkhiÉo. ÍoMÀDÀ DE PREços mlíro2o{Pl-

A comissáo pemànente de li<itaç5o da PreÍeituE Muniripal Sáo Behar-
in . 

^L 
ier,i{rhrcn'c a,ilÀd, t/a h.l, h.É ü . N" ô.)\6,ô áÊ i.6.}., dp

:o)o, (omuni(a que íeâlizàrá às 09:oo hoÍã5 do dia:o de maÍço de )o)o,
na sàla dã Comissão Pemanente de Lidtàçáo, \ituôdâ kà(à 8emãrdo
Coelho DÊ Almeida N" 86) - Centro - SÂO BERNARDOiMÀ TOMADA DE
pEEaô N 6ôr/rôi^ rii^ a.É^, 

^rêr ^ 
dl^hal Â'n -{ê.'ú i^ Àa( ..^;. 

^.
aL .ái't rçàá a" 

-qi,liiui 

"ràI,* ufl . *'[ó*rai 
"r,i"iii 

i "rtà',"Povoado sáo Raimundo no munidpio de são BemardolMÀ A ler re$dà
pelas homas deste EditÀI, pelas disposl(óes dà Lei [edeEl n' E.666/91 e
i,.F:i. l-,dqlr, rô #in-{- ô çií jl nri ) ii(M.i/i- i.. ihr.h*<,i-.

no endeÊço suprà, de )'a 6'feiÊ, no horário dàt oEioo ásrroo hms,
onde também pod€rão ser obtidor esÍlare.imêntoe adidonàis, (usto do
Edital R$ lo,oo (trinta Rais)

r'Í^ ocsÀrÀoh^ r.Â ^r /oF:'.. /órÁ-ô- - --Eri;; ü;.. i;;Uü;;;;tã- -'--
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