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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAItis.. LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04
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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, conetiva, 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.

E-mail: pmbIlicitacao@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br
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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.

Prefeitura Municipal de Bom Lugar
CNPJ: 01.611.400/0001-04
www.bomlugar.m2.gov.br/diariooficial/?id=988
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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 ti° 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 contratação 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, 200a, 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 64 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), toma público para conhecimento
dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CNN!. 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@,ansantaines.magov.br 07 de Maio de
2021. Josino Alves Catarino Neto —Presidente do Legislativo Municipal.
A Câmara Municipal de Santa Inês(MA), toma 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 licitatório. 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
---

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 —
REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Açailândia, por
meio do pregoeiro oficial, torna 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 estabelecidas 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: licitacaoQacailandia.ma.gov.brcitacaogacailandia.ma.gov.br Açailandial
MA, 11 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. O
Municipio 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 fisicas, 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.
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 14h00min
(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 torna 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. Intbnnações 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/ENDE/CD n° 04
de 02/04/2015 e demais legislações correlatas. 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
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coroo achado Der ticiouters, com C6 D6 amarrados. no P31QUe Pindorarn a

Um dos casos foi no Paroue Pindorama e corpo
estava amarrado, o outro foi no Pontal da Ilha

Estudantes ainda estão buscando se adaptar ao modelo lidando de acompanhamento de aulas em São Uns
to anui-. frisou Acomoda Couto.
Gestor educacional do Grupo
Dum Busco, Igor Melo complementou afirmando que a adaptação não foi fácil e não tem sido, até
bole. Depende da autonomia e da
forma como o aluno se adapta ao
aprendizado.
'Para munas, atida há relia dificuldade grande de concentração.
principalmente ern relação àqueles
alunos corri menos maturidade e
mentis idade.
muita distração
nu casa, por acerimlo, e assome-41.1Ru um pouca Os pais até hoje reclamam bastante e isso é geral, pois
eles precisarei acompanhar também
e isso acaba sendo mais uma tarefa
para eles nas aulas síncronas. Eles
têm que olhar awnda. observar as
atividades, deram atroas tarefas. NIas
acratito que esse modelo é o futuro
da educação mesmo que não exatamente da forma conto acontece
atualmente", finaliYou.
Sindicato
Segundo Elsa Banem primeira vicepresidente do Sindicato das Estabelecimentos de Ensino Particular
do Maranhão, a entidade tent
atuado de forma incansável, discutindo e debatendo os temas
mais relevantes sobre a educação,
para minimizar os impactos na
ataendizagen. Para isso, tem parSapudo de vários grupas de trabalho. tanto na esfera estadual
quanto nacional, atento a nodosos
estudos e relatórios. respaldado na
criarem, ira articulação e autuou-

44 Hoje, temos
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 COUTO.
muntemea. perneie. do Colega
Sara TIStla
mia pedagógica, bem como nas
questões jurídicas
'Todos nós temos que nos debruçar cotidianamente e acompanhar o processo. Relatos de experiências. troca de conhecimento e
anemias pnbicas têm sido urna força para as escoias filiadas Acreditamos que as laminas têm papel
fundamental na vitono. abertura
das escolas, quando promovem
dentro e fora de rasa todos os cuidados, era-ando reuniões com a4omenção au sinal de qualquer-Sá,

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
°interior doestado continua sendo
manado par assassinato, e, segundo a prilkia, a maioria das eisck..
tendo a participação de faccionados. Na timi ri lã de quarta -feiia, 12,
ocorreu a morte de Cássio da Silva
Trindade, de 32 ano& no bairro Arttenor Viana, na cidade de Cxcias.
A policia informou que o jovem
foi morto a uras esu plena via pie

-

-- Dois achados de
cadáver na capital
nesta quarta-feira

A

Experiência
A coordenadot a pedagógim do C;r,
légio Santa Teresa. Fernanda Couta
explicou que a experiência do ensino banido já somam alio na instituição e várias adaptargns foram
feitas pazigua a qualidade das aulas
se marinvesse co trabalho pedagógico e administrativo continuasse
com tranquilidade Iniaalmeme,
conforme ela. a adaptação foi complicada, poisa mudança abrupta do
presencial para o 1 00% on-line exigiu dos professores e alunos total
mudança &piai intimado e estudo.
sofreram im"ks família; ~
pactos em seus trabalhos e todos
nós, familia e comunidade educwina, ainda sabemos os impacus emodanais causados pela pandemia
Hoje, temce: alunas mais adaptadas
M' anias que ate o elemento arriarem de fonna lubrida, mas cada (anula possui urna mteria muito partir-Ware algumas ainda sentem dificuldade em organizar demandas
acunteterido sinndtaneamn ite no
casa. Enquanto escola, nós buscamos nos aproximar cada vez mais
das famílias, ouvir e ajuda-las onde
for possivel buscando minimizar as
difiruldkoh.'á tramadas pelo mumne

•

":, -5,4rts

-rt.;77,„

Com adoção do sistema que mescla as aulas presencial e remota, estudantes
revelam dificuldades para acompanhar processo de ensino em São Luís
adoção do método Ilibado. com aulas presenciais
e remotas, tem afetado
negativamente o procesettexaclut
ud. segui bdu rias ele ake
.
n r. de escolas particulares de San
Luis. Eles contam que nem todos
conseguem acompanhar as aulas
como deveriam. Professores, por sua
vez residam que o trabalho rede Irma, mas que melhorou bastam.,
pois docentes e discentes acabaram
se acostumando 0 sisrema híbrido
é uma alternativa encontrada para
evitar 4omerações e a transmissão
do cornrinirus
Segundo Marta Rodrigues aluna
de escola particular do ensino fundamental danem sempre consnue
emende: a.s aulas 'Tern dias que não
enteada nada, porque fica confuso
(11 gosto matado presencial só que
meus pais ainda teto medo deve
mandar todos as dias. Ai, a gente fim mesclando uns dias na sala e ounos ene casa", contou.
Para a mãe e professora Karina
Banas que leciona em escola panicolar da capital, o trabalho tem ádo
grande pois é importante dar atenção tanto para quem está na sala
quanto para quero esiã em casa, assistindo pelo computador
'Metade dos alunos fica ria sala
numa semana e metade em casa Na
semana seguinte, aram É mais fácil
quando todos estão nasala ou quando todos estão no casa Acredito,
tan arem. que °saunas precisou se
concentrar quando estão em casa,
amo se ~sem na escola e nesse processo, o cuidado dos pais é
fundamental. Acredito que muna
coisa mel, orou, irias não é tad". frisou a professora e mãe.

yzi".

blica tas acusados tornaram Rimo
ignuradu Ao Lulu ris turp, puliánsencontnram uma faca e ocaboU miado aprenadida O crime está
miolo invesugado pela equipe da
Delegacia de Homicidio e Proteção
a Pessoas (WIPP), coordenado pelo
delegado lair Paiva_
O delegado disse que o corpo da
afonia foi removido ao Instituto Mé-

dim legal Iffvfll da cidade para ser
att~itu e teartnurtflas so meçarm a ser ouvidas na delrgaria, poliria tem trabalhado para
elucidar OS num, oca-1)d. na tão e ne.ltado em prisões", contou
lato Paiva
Ele cainhem declarou que a
morte de Alisar' Viana Rocha, de
30 anos, lã foi elucidado critico

roma, 310Sal imediatamente a escola e nao mandar os filhos tio rodino presenciar, disse.
Ela Informou que as escolas nal toscam a oferecer a modabdade remor a, agora com a irmana tendo
valso aivão ao vivo trotado esforço
tki !ericem não parar de bet,..r,-o noias alternativas Osr Bicresmfattanoi
que a sociedade c-omo um iodo prerasoU se adarXat aos Mimas Meios dr
trabalho e comunicação dina.i, eu
edrimção formal ern torke.c.nheis
rambéin, trabalhando ninntamese
te com crianças e adolescentes, no
ensino bastar e catre adultos nas arstituições de ensino superior.
A plincipi-sirada detit-rse; rire
fon ir Elsa RaR1122, for et frender que
manter os Ninculos
seria poss
educativos tão importantes, e rimfes~ se superaram para teimamtar suas aulas, e dai conta desatas
morai as dernaridas fannhares, pais
e alunos se reorganizaram na rima
tormeasa, e gestores se desdobraram
em buscar soluções para dar apoio
ao todos os envolvidos.
'Não foi fádl, mana ciaruaimnmiizaçãotteqtteê necessária e Mantesandlvel o admitia colaboraram nos
fez chegar a um equilíbrio em prol
da vida. bem maior. Naturalmente,
cansa- adaptaram Mais, mar. rnenos Devernw sempre basear atternarivas que atendam atam grupos e
se debruçar sobre casos especiais
para nao deixar ninguém alheio,
principalmente respeitando as
crianças, asatide caucionai e mental de todos', Contraiu. •

prS.S0aS foram unlimiarjai, aietrunoa
kri morta a pedradas na r-,atnd. loa
dia 15 de ferroarei deste 3110, no
turno Cohab. em Caxias. 'Um a
~rins envolvidos foram demiti.
cudos e inquiridos no inquérito.
Hes rearfininoani participações
e a motiVação do crime foi em
ntrão da turma que tena falado
algo para a namorada de uni das
armsados-, explicou o delegada
cidade deinttaça foi preso
um homem, nome não revelada,
acusado deter um-tecido tiriboinistídsoe.or Bacun. etil Mago do ano
passado. De acordo com a policia
o detido cru companhia do seu
irmão teriam encravado um eporão de arraia no peito da vitima e,
logo após. fmrprant •

Somente na manha de quarta-frira.
12, ocorreram dançavas de adoido
de cadáser na capital Um dosregisUM foi no Lateameino Pontal da Ma,
área do São Raimesuln, e a vítima foi
identificada como Domingos da
Conceição Valeafregzo, de ri arras
Segundo a policia. essa localidade
ocorre deforma (nana confinas erare
faceias rad. e essa morte porte ter
sido ocasionada por trãco de draw.
A empe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SI-1PP) esteve no local do achada O
delq,ado Felipe Freitas deddrou dorante entrtnista à ~teAM que a
Rkillla era da cidade Pinheiro mas,
estava I tá seis meses nrorando ira
área do São Raimundo Ornem. ele
antes de sair de sua residência recebeu uma ligação e kmo após, foi
encontrando morto.
O corpo dele estava CM um terreno baldio e havia marcas de
tiros rira rosto. O delegado disse
que existe a possibilidade da viraria ter envolvonnito l'0111 O lár101 de entorpecente dessa região.

mas, está sendo investigado pela
policia. 'O local onde for encontrado o corpo da vitima possui rivalidades entre int ergames de facções", frisou Freitas.
Pindorama
O outn. corpo encontrado também é
dosem mau-afino e esta man demificaçOn O delegado inteirara(' que d- oíbina foi achada por populares com os
pês muradas com uma camisa vermelha e as outras parles do corpo
amarrados cern fio dr energia eletrim
cumnmrucósiepomesltmitaslSmmtlinartui,
Também havia perfurações de
anima branca no corpo. Felipe Emitas contou que existe a possibilidade da vitima ter sido assassinada
em um nutro pontuda cidade eu
corpo jogado naquele córrego. Há
urfonnações que populares olharam o corpo sendo abandonado
por dois homens que frigiram em
um veiculo, de marca e cor nãn
identificados. •
foreeza rir,. oestldcenazorn/500995
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AVISO DE LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇOS N' 004/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA
BEZERRA cern Sede na Roa Antonio Neto o' 249 Centro, Através da
SerÁerana de Obras toma pubirco que, coro base na Lei Federal n
8 666 de 21 de Junho de 1943 e suas alterações. Iara realizar ás
09 00 (nove) horas do dia 01 de Junho de 2921 a licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global
OBJETO Cadratacão de empresa para execução dos serviços de
recuperação de estradas vianais na Zona Rural deste rounecipto
Conforme Convem n° 860010f20113iMOR o Editai e seus anexos
estão à disposição dos interes.sados no endereço supra de 2' a 6.
teia. no Medra das 08 00 aS 12 00 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obido atraves de mieita eletrônica ou
anda mediante o recolhimento da import3ncia de RS 40 00 'quarenta
rem), maiores informaçOes pelo E-rnail: cplsaordb@hotrnailicom ou
no tocai São Raimundo do Doca Bezerra - MA Em 11 de Maio de
2021 Bartolomeu Pessoa Cabral, Seaetano de Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL, DE 13051 LUGAR
AVISO DE LIMACAO. TOMADA DE PREÇOS N. 00712021. O
Munrcipso de Boto Lugar • MA. atraireis da Prefeitura Municipal de
Bom Lugar com bato' na ei federal n'6 666. de 21 de junho de 1993
krsa público aos 11.1ek521105 que fará realizar as 10.000 (quatorze)
do dm 31 de mato de 2021. bcataçáo na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Mr. 00712021. do Doo mente preço GLOBAL 1er010 por obreiro
Contrataçao de empresais) espeaarzada(s) na prestação de serviços
de engenharia usai sor, demanda. para alerickir as necem,idades de
serviços continuadw de manutenção predial conetiva. inchando
preparos. afterayees flucas recupera0o e comados das mstalações
WieraçOes, de lavoura com
adaptar~adequaçoes
fornecimento de m/litz-dechra e material nas ediftear,Aes deste
Município de Bom ltgareMA Contorme edital e seus anexos A sessão
do certame wedab5no sera realizada no dia 31 de ma. de 2021 ás
14 000 (quatorze) na sala da CPI da Prefe.tura O edital e seus
anexos e_slão à disposição dos interessados na saia da CPI. clas 0000
às 12 00 horas de segunda a senta. onde poderão ser oonsultados
gratuita ou obtido através de midm eietronica Esclarecimentos
Prefeitura Mor eCepol de Bom
adicionara no meamo endereço
Lugar-MA. 11 de maio de 2021 Valcione de Sou. Silva Secretário
Municipal de Saude
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