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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR •
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021. O Município de Bom
Lugar - MA, através da Prefeitura Municipal de Bom Lugar, com base na lei federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993. torna público aos interessados que, fará realizar às 14:00h
(quatorze) do dia 31 de maio de 2021, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS
N° 007/2021, do tipo menor preço GLOBAL, tendo por objeto Contratação de empresa(s)
especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as
necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo,
preparos,
alterações
físicas,
recuperação
e
consertos
das
instalações,
adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mãode-obra e material, nas edificações deste Mupicípio de Bom Lugar/MA. Conforme edital e
seus anexos. A sessão do certame licitatório -será realizada no dia 31 de maio de 2021, às
14:00h (quatorze), na sala da CPL da Prefeitura. O edital e seus anexos estão á disposição
dos interessados na sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta, onde poderão
ser consultados gratuita ou obtido através de mídia eletrônica. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço. Prefeitura Municipal de Bom Lugar—MA, 11 de maio de 2021.

Valcio
Secretár,

ousa Silva
ipal de Saúde.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SETOR DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO:
007/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021. O Município de Bom Lugar - MA,
através da Prefeitura Municipal de Bom Lugar, com base na lei federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993. torna público aos interessados que, fará realizar às 14:00h (quatorze) do dia 31 de maio de
2021, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021, do tipo menor preço GLOBAL,
tendo por objeto Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial,
corretiva, incluindo, preparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações,
adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e
material, nas edificações deste Município de Bom Lugar/MA. Conforme edital e seus anexos. A sessão
do certame licitatório será realizada no dia 31 de maio de 2021, às 14:00h (quatorze), na sala da CPL
da Prefeitura. O edital e seus anexos estão á disposição dos interessados na sala da CPL das 08:00
as 12:00 horas de segunda a sexta, onde poderão ser consultados gratuita ou obtido através de mídia
eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Prefeitura Municipal de Bom Lugar-MA, 11
de maio de 2021. Valcione de Sousa Silva. Secretário Municipal de Saúde.
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QUINTA - FEIRA, 13- MAIO - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021.
Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que,
com base na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08:00 horas do dia 25 de maio de 2021, licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, tendo por objeto a contrafação de empresa especializada para prestar Serviços em Consultoria
Jurídica. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Valentim Gomes, 200', Centro
- CEP: 65768-000 - Santa Filomena do Maranhão. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado
acima, de r a 6 feira, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze
horas), onde poderá ser adquirido gratuitamente, no mesmo endereço.
Wanderson de Oliveira Lima. Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
A Câmara Municipal de Santa Inês (MA), torna público para conhecimento
os interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMSI. Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de consumo (tipo Limpeza, gêneros
alimentícios e copa/cozinha). Em decorrência de alteração do processo
licitatório. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às
13h00 ou pelo e-mail licitacao@ransantaines.ma.gov.br 07 de Maio de
2021. Josino Alves Catarino Neto-Presidente do Legislativo Municipal.

%

A Câmara Municipal de Santa Inês(MA), torna público para conhecimento
dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021/CMSI. Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licitações e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Santa Inês/MA. Em
decorrência de alteração do processo licitatério. Maiores informações
no endereço mencionado, das 8h00 às 13h00 ou pelo e-mail licitacao@cmsantaines.ma.gov.br 07 de Maio de 2021. Josino Alves Catariflo Neto - Presidente do Legislativo Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
%VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Açailândia, por
meio do pregoeiro oficial, toma público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará no dia 26 de Maio de 2021 às 09:00h (nove
horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n° 024/2021, do tipo Menor Preço (por item), modo de disputa "aberto e fechado", cujo objeto é o registro de preços visando a eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s), para aquisição de instrumentais
cirúrgicos, insumos e equipamentos para realização de Cirurgias de
Buco-Maxilo-Facial, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde,
nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei n° 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto N° 7.892/2013, Decreto Municipal n" 134/2015, Decreto
Municipal n° 136/2015, Decreto Municipal n°155/2019 ulteriores alterações,
do Decreto Municipal n°149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais
normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidos neste Edital. A
Sessão Pública será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal
de Açailândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/n", Parque das Nações,
Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Esclarecimentos através: licitacao@acailandia.ma.gov.brcitacaoQacailandia.ma.gov.br Açailândia/
MA, II de maio de 2021. Denilson Odilon Fonseca Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N" 007/2021.0
Município de Bom Lugar - MA, através da Prefeitura Municipal de
Bom Lugar, com base na lei federal n°8.666, de 21 de junho de 1993.
torna público aos interessados que, fará realizar às 14:00h (quatorze)
do dia 31 de maio de 2021, licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N°007/2021, do tipo menor preço GLOBAL, tendo por objeto Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades
de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo,
preparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações,
adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com
fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações deste Município de Bom Lugar/MA. Conforme edital e seus anexos. A sessão do
certame licitar/Ui° será realizada no dia 31 de maio de 2021, às 14:001i
(quatorze), na sala da CPL da Prefeitura. O edital e seus anexos estão á
disposição dos interessados na sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas de
segunda a sexta, onde poderão ser consultados gratuita ou obtido através
de mídia eletrônica. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Prefeitura Municipal de Bom Lugar-MA, 11 de maio de 2021. Valcione de Sousa Silva. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA
AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
N" 005/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através
da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, de
21/06/93 e suas alterações posteriores, a SUSPENSÃO da LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021, sob o Regime de Empreitada por preço Global, do tipo melhor técnica e preço, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria
jurídica para atender as necessidades do município de Bom Jardim/
MA, cujo a abertura seria no dia 31 de maio de 2021 às 14h0Omin
(Quatorze horas) para a data de 14 de junho de 2021 ás 15h00min
(quinze horas, a licitação fica suspensa por motivos de readequações
gerais e alterações no instrumento convocatório. Informações Através
do site www.bomjardim.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.
com. Bom Jardim/MA, 10 de Maio de 2021. Ingrid Silva dos Santos
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
AVISO DE SUSPENSÃO. A Comissão Central de Licitação - CCL
do Município de Caxias-MA toma público aos interessados que o
PREGÃO ELETRÔNICO N" 036/2021, que tem por objeto a Formação de Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos para a Rede Municipal de
Saúde do Município de Caxias-MA, está SUSPENSO. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação-CCL.
Caxias - MA, 11 de maio de 2021. Othon Luiz Machado Maranhão-Presidente da Comissão Central de Licitação.
AVISO DA CHAMADA PÚBLICA N" 005/2021. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei n".
11.947/2009 de 16/06/2009, Resolução/FNDE/CD n". 26/2013 de
17/06/2013, Lei n°8.666193 e alterações, Resolução/FNDE/CD n°04
de 02/04/2015 e demais legislações con-elatas. TIPO DE EXECUÇÃO: Indireta. TIPO: CREDENCIAMENTO. OBJETO: Aquisição
de Gêneros Alimentícios HORTIFRUTI provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR para oferta de Alimentação Escolar aos alunos
matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.ORGÃO
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia. LOCAL: Centro Administrativo "Gonçalves Dias" - Prédio
da Comissão Central de Licitação. ENDEREÇO: Praça Gonçalves
Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma. DATA E HORÁRIOS: O recebimento
da documentação e do projeto de venda ocorrerá a partir desta publi-
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Pais dizem que modelo
híbrido compromete
rendimento de filhos
Com adoção do sistema que mescla as aulas presencial e remota, estudantes
revelam dificuldades para acompanhar processo de ensino em São Luís
4.11^,n

adoção do método tubada curo duais pr.mciais
e remotas, tem afetado
ncgalivarnentc o processueducanurial, seguiidu pois drainas de escolas particulares de São
Luis. Fies comam que nem todos
conseguem acompanhar as aulas
como desviam. Professores por sua
vez rareiam que 0 trabalho rrdobrrui, mas que melhorou hamar:o..
pois docent. e discam. acabaram
se acostumando O setenta banido
é uma alternativa encontrada para
evitar agir:natações e a eransmauão
do ominava.
Segundo Marta Rodrigo., aluna
de escola parundar do ensino fundarnertial, da nern sempre comegue
mandar asadas -Tem (Lasque não
entendo nada. fim-que fira (rugosa
Eu gosto mais do presencial só que
meus pais ainda téni [urdo de ine
mandar tod. os dias. Ai. agente fica mesclando tato dias ria sala' ouremeto casa", cantou

A

Para a mace professora Karina
Mios, guaiaco*ta mi escoai particular da capital, o trabalho teia sido
grande. pois é importante dar atmçan tanto para quem está na sala
quanto para quem c.ta em casa. te-sutilido pelo cor i lanackir
'Metade dos aluo. fica na sala
numa semana e mandem casa Na
minaria seguinte, trocaram., fárd
quando todos mão nasala ou quando todos estão elo casa Acredito,
tanibérn. que os alunas precisam se
concentrar quando estas em rasa.
comi se eurvearm na .cola e nesse processo. o cuidado dos pais é
fund ainental Acreditoquetriurta
coiSa inelborownas não é tátil'. frisou a professora e mãe.
Experiência
A coodenasiora pedagógica do Colégio Santa Teresa. Fernanda Couto.
explicou que a rxpenencia do enMio blindo
alio na istituição e sanas adaptações foram
feitas para que a qualidade das aulas
se maritivease e o trabalho tiedagõgiro e administrativo continuasse
com trampulidade. Ininalmenre.
conformada, a adaptação for complicada, poisa mudança abrupta do
presencial para o I O0% on-line exigiu dos professores e alunos renal
Ir tudança de ptaiir trento e esnxio
famdias tambrXri sofreram impactos em seus trabalhos e todos
nas Émula e comunidade educativa. ainda safarmos as impam.ranoOnaiS causados pela pandemia.
Toje, iam. alunos mats adaptados
asadas que are o menina° acoutecan dc fonnalubrida nas coristarolha poaaan uma rotina mieo particular e algumas ainda sentem dificuldade em organizar demandas
acontelendir surrult aneanin ar no
casa_ Enquanto escuda, nos buscamos nos aproximar cada vez mais
das famllias, ouvir e ajuda-las onda
for possivel buscando minimizar as
dificuldades nanás peru nanam.
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C.a, Mudo Por Premiares com as p. arnanados. no ParqUe PIndorarr a

Dois achados de
cadáver na capital
nesta quarta-feira
Um dos casos foi no Parque Pindorama e coroo
estava amarrado: o outro foi no Pontal da Ilha
Somente na manha de quana-feira.
12, ocorreram dois casos de achado
de cadantr na capitalUm doa registr. lá no [memento laxaal da Mia
área do SanRaimundo, e avaro. foi
identificada como Domingos da
Conceição Vaie Viegas de 25 arar..
Segundo a policia, essa localidade
Mele deforma tfáriarordittaeritre
faccinnadas e essa morte pode ira

Estudantes ainda estio buscando se adaptar aomodeloMarido de acompanhamento de aulas em São Los
to atual; frisou Fernanda Couto
Gestor educacional do Grupo
Dom Rosco, Tgor Melo complementou afirmando que a adapta ção não for fácil e não tem ádo, até
hoje. Depende da autonomia e da
forma como o alumio se ad.lit...
aprendizado
"Para nant.„unda ha unia dificuldade grande de concentração.
petramalmente em relação amaifrs
alunos com menos maturidade c
menos idade. liii muita distração
mi casa. por exempla e isso atrapalha uru pouca Os pais are hoje reclamam bastante ermo é geral, puas
eles precisam aconipanhar também
coso acaba sendo mais urda tarefa
para eles nas ardas shicrcuras Eles
tiro que olhar agenda. observar as
atividades, dentre outras tarefa, alas
acredito que esse modelo é o Forum
da educação, mesmo que não eicaramal te da (anua canto arOfitere
avualmenre finairmu.
Manto
Segundo Fia Ralha, primeira vir epresidente do Sindicato dos Esta betaramen toa de Ensino Parti.lar
do Maranhão. a entidade tem
atuado de forma incansável, dia cutindo e &tarando os temas
mais relevantes sobre a educação
paia minimizar os impactos na
ape("atingem. Pata isso, rem pai bojudo de vários grupos de trabalho, tanto na esfera e.stadrial
quanto nacional, atentou todas os
tsrudas e relatórios, respaldado na
rialcia, Ha articulação e autunu-

dí

temos
Hoje,
alunos mais
adaptados às aulas
Que até o momento
acontecem de forma
híbrida, mas cada
família possui uma
rotina muito
particular e algumas
ainda sentem
dificuldade em
organizar demandas
acontecendo
simultaneamente
em casa"
FERNANDA CnUTD
mirdria4va ~Ma
Sana Tenra

do Cutia°

mia pedagógica, bem corno nas
questões lundu,.
'Todos nós temos que nos de.
bniçar condi&ranienI e e acorram nhar o processo. Relatos de caperiéncias. troca de conhecimento e
stoenctas primas gari salutarra foiça para as escolas filiadas .1crecliramos que as (anilhas rim papel
faiurlairtero.al na Mona. abertura
das escolas. quando promovem
dentro e fora de casa todoso cuidados, evitando reunia.com ad.oineraciair, aiuriud rir nakmimo-

Interior segue marcado
por criminalidade
Um jovem foi assassinado a tiros em plena via pública, na cidade Caxias,
nesta quarta-feira: e em Turiacu ocorreu a prisão de um homicida
O interior doestado continua sendo
tuart adu pui ...e...natus e, segundo a policia, a mainna dimrasos
tendo a participação de facciona.
d.. Na inorini de quarta-feira ti
uciirrcU a morte dc Cismo da Silva
Trindade, dem.... no trairro Antenor Viana ria arta& de Cana,
A policia informou que o jovem
foi mono a una em plena via lart-
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blica e as acusados tom.ararn rumo
tgriutazlu Au 'aludi,u urpu, os pu•
Miais encontraram urna tara e &abou sendo apreendida.° cárneas.
sendo Investigado pela equipe da
rkiegacra de liontiodio ePrutrçáo
a Pessoas
coordenado peio
delegado lair Pana
O delegado disse que ri corpo da
Moina fai innosadoan Solário Me-

crica legal 11507 da cidade paraser
mitopmaidu r testemunha, fa u •
ineçanirn a ser ouvidas na delegaria. 'A policia tem trabalhado para
elucidar os cron.°moldes na tegrão e malhado em parires-, contou
fali Paiva.
Ele também declarou que a
monte de Alison Viana Rocha, de
30 anos, ia foi elun dado e emco

wtna,
inierhataninite a escota então mandar uastillros rio coribas presencial". disse.
Ela infamo. que as escalas cantinciam a oferecer a modalidade remota. agora com a emana rendo
trai. lassar) a° \MG, fruto tio cdorçu
ha rede ern não parar de buscar no
sasakematnas FIct Ralho enfaixai
que a sociedade corno um rodo prerasou se adaptar an.s novos ninos de
trabalho e comunicação &reta, ca
educação formal em torka nivers
rani!nt trabalhandn reuniamei,
te com crianças e adote:acartes, no
ensino básico e cum adutor.nas instituições de cromo superior.
A principal 'airada dechave;
MorreFisa Ralhou, fia agenda que
seria possível manter os vinculos
educativos tão importantes, e professam se superaram para reinventar suas aulas, e dar tonta de suas
~as
dama' aias familiar. pás
e alunas se risoganizararn na rotina
em casa e estores se desdobraram
em buscu soluço. para dar apoio
ao
todos
os
envolvidos.
-Não foi fada nua.' consoe.aaçáo de que e necessário e impr.cindia-ai anilham colabri-ausu nos
fez chegar a uni equilíbrio eni prol
ria vida bem maior. Naturalmente.
irasse adaptaram mais, outros menos Devim.sempre buscar atternarrvas que atendam ata grupos e
se debruçar sobre casos especiais
para nau deixar ninguém alheio,
principalmente respettando as
criatnças, alaúde emocional e mental detodes".ffliaboati •

pessoas foram indiciadas. A vitima
Sor inuma a pedrada. na t. abra,n,.
dia lide fevereiro destruiria, 043
bairro Cohab. cm Caxias. 'Um a
rarri das envolvidos forarn identificados e inquiridos no inquérito.
Bes ',adm.:roo .mpartlepastie,
e a niakivação do crime foi em
razão da satirna que teria falado
.dgo pata a namorada de um dos
anisados-, explicou o delegado.
Na (idade. dr TUIlatal fui pinai
um homem nome não rrvelada,
acusado de iro- cometido um banaadio eni Rama em março do ano
pasa.do. De acordo conta policia,
rr detida em rumo:intua do seu
irmán teriam encravado urn esporão de arraia no peito da vitirna e,
logo irpós. fugiram •

sido ocasionada par trafico& drupa
A rompe da Superuarsidénna de
Homicídio e Proteção a Pessoas
ISIIPP) esteve no local do achada O
de4e4wdri Felipe Freitas declarai dutante enunista à lahrantealla que a
via.' era da cidade Pudim°. Itias,
estava ha seu-, meses morando ria
área do São Raimunda Ontem, ide
antes de sair de sua reudéncia recebei uma ligação e, logo após, foi
dr/mimando tirano
O corpo dele estava Mi uni terrena baldio e havia marcas de
tiros no rrmtri O delegado disse
que mine a possibilidade da vitorrarei envolvimento com o tráfico de eitorpecente dessa região,

mas, esta sendo investigado pela
policia 'O local onde tó) encontrado o corpo da vitima possui rivalidades entre integrantes de facções-, frisou Freitas.
Pinilenrati
O outn. corpo encontrado [arribem é
dosear mascutino cesta sem ideio,
¡caçara Odelegmlniolononu que avílima tal achada pza populares com as
pés ainanados comlana canina Vermelha C a, outras panes do corpo
amarrados corn fio deeriergia elétrica
emurn tingir I,noParquefandorarna
Também havia perfurações de
arma toxica no corpo Felipe Freitas minou que existe a possibilidade da vitima ter sido assatainada
em um outro ponto da cidade co
corpo jogado naquele córrego. Há
mformações que populares olharam o corpo sondo abandonado
por dois homens que fugiram em
uni veiculo, de rnarea e cor não
identificadas. •
lotear, oro oestadcirracorn ,500995

rratiarr ea UVOclear. DP. M'AILISMA
aviso or tante. RIGA° ELLTIttert1( O
1E5211110 Ot nacos
Petinun gdadcpt de s,ai..
por gene da pando* ddnal
ndala. para iodadmanten
a. montado., Rad.=
de Atm., 53.,1 •nden aare.r kat. amen.,
tetdatan...Wide
bade Liando, te Cf .1.41a xtp,kett fino., nau. arda dc kap. .abe,.
ksIdd, adat
nattra. dr ye,nnt roda. nau. "VIIM,Y ,
proatettunden..,
ima amavam aiiimmamb mamem duo. c camptdetadt. pata toducat
duns., no,—
~csa
de uted.va di ...CUM 1 hateopt at S.* im amara da to te 10 "200: c, 9'
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AVISO DE LICITAÇAO. TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 RAIMUNDO DO DOCA
BEZERRA com Sede na Rua António Neto o' 249 Centro, Através da
Senetana de Obras toma jarbraxi que, com base na Lei Federal n
8 666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações. Iara realizar as
09 00 (nove) horas do dia 01 de Junho de 2021 a botaçâo na
~idade TOMADA DE PREÇOS. do tipo menor preço giobal
OBJETO Contratação de empresa para execuçâo dos serviços de
recuperação de estradas vimas na Zona Rural deste munrcipto
Conforme Convem n° 862010/2018/MDR o Edita e seus anexos
estão á casposiçao dos interessados no endereço supra de 2' a 6'
feira rio horano das 08 00 as 12 00 hcms. onde poderão ser
consurtades quourtamente ou obbdo arrases de midra aterre:rixa ou
anda mediante o recolhimento da importam. de RS 40.00 (quarenta
feros). ~ores miormações pelo E-matl: cpisaordberotmail.com ou
rio local São %rondo do Doca Bezerra- MA , Em 11 de Maio de
2021 Bartolorneu Pessoa Cabral. Secretário de Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
AVISO DE LICRACAO. TOMADA DE PREÇOS èl• 007/2021. O
ravrveloro de Bom Lugar 1.1A. através da Prefeitura Municipal de
Bom Lugar com 0ase5a051rsdemri0r6r366de2l de 'unho de 1993
torna pirbboo aos Ne/escudos que tara realizas as 14 0011 (quatorze)
do dm 31 de mano de 2021. licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS AP 007,2021. do tipo menor preço GLOBAL tendo pix °Net°
Contrafação de empresto) .peciatradion na prestação de servicc,
de engenharia eme sob dernarda para atender as necessidades de
serviços contenuados de manutenção predial conetiva incluindo
preparos alterações emeaa recuperação e consertos cias instalações
adaptaçõesJacteq. rações decorrerbm de alterações de lavou% COT
lorneomenlo de mão-denbra e mater./ nas edificações deste
Municio.° de Bom Lugar AIA Conforme cuidai e seus anexos A sessão
do certame Serralho° sena reakzada no dia 31 de rtimo de 2021 as
14 00h (quatorze) na sala da Cio, da Pref.-Mura O edital e seus
anexos eMáci á drspoução dos rire...taus na saia da CPI. cias 51800
a, 12 00 horas de segunda a senta. onde poderão ser consultados
gratuita ou obtido através de roída eletrônica EseMrecimentos
adicionam no mesmo endereço Nele/tua Municipal de Born
lugar-mA. 11 de meio de 2021 Valoone de Sou. Sdva Secretario
Mon...pai de Saude

