1
Nº 1 – 2 Páginas

EDIÇÃO: 24122018. SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE
2018. ANO II

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS-MA

Diário Oficial
PODER EXECUTIVO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
BASÍLIOS/MA, através de sua Pregoeira torna público, para
conhecimento dos interessados O ADIAMENTO da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 030/2018, tipo menor preço,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de limpeza pública(coleta de resíduos
sólidos) de interesse da secretaria municipal de Infraestrutura de
São José dos Basilios/MA, em decorrência do decreto municipal
nº 18 , de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recesso
funcional durante as festividades do natal e ano novo e dá outras
providências. Com abertura prevista para o dia 03 de janeiro de
2019 às 08h30min, fica adiada para o dia 09 de janeiro de 2019
às 08:30min. O edital e seus Anexos continuam a disposição dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL,
localizada na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, centro, CEP:
65.762-000 – São José dos Basílios/MA, no horário das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado
gratuitamente ou retirado mediante o pagamento de taxa no valor
R$ 50,00 (cinquenta reais) através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM ou transferência bancária. Esclarecimentos
adicionais no endereço supra ou através do e-mail
comissosaojose@gmail.com.
São José dos Basílios/MA, 21 de dezembro de 2018.
Isabel Aquino Rego Barros
Pregoeira Municipal
Portaria nº 005/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
BASÍLIOS/MA, através de sua pregoeira, torna público, para
conhecimento dos interessados O ADIAMENTO da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 031/2018, tipo menor preço
cujo objeto a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos odontológicos em conformidade
com o termo de compromisso nº 2111251712220340183/MS,
para atender as necessidades da secretária Municipal de Saúde de
São José dos Basilios/MA. Em decorrência do decreto municipal
nº 18, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recesso
funcional durante as festividades do natal e ano novo e dá outras
providências. Com abertura prevista para o dia 03 de janeiro de
2019 às 11h00min, fica adiada para o dia 09 de janeiro de 2019
às 14:00min O Edital e seus Anexos continuam a disposição dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL,
localizada na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, centro, CEP:
65.762-000 – São José dos Basílios/MA, no horário das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado
gratuitamente ou retirado mediante o pagamento de taxa no valor
R$ 50,00 (cinquenta reais) através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM ou transferência bancária. Esclarecimentos
adicionais no endereço supra ou através do e-mail
comissosaojose@gmail.com.
São José dos Basílios/MA, 21 de dezembro de 2018.
Isabel Aquino Rego Barros
Pregoeira Municipal
Portaria nº 005/2018

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018/SRP

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
BASÍLIOS/MA, através de sua pregoeira torna público, para

Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Rua João de Sousa, s/nº, Centro, São José dos Basílios – MA, CEP 65762-000,
Creginaldo Rodrigues de Assis Prefeito Municipal. Site: www.saojosedosbasilios.ma.gov.br

2
conhecimento dos interessados O ADIAMENTO da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 032/2018/SRP, tipo menor
preço, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de
medicamentos, material hospitalar e material odontológicos para
suprimento das necessidades da secretaria municipal de Saúde de
São Jose dos Basilios/MA. Em decorrência do decreto municipal
nº 18, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recesso
funcional durante as festividades do natal e ano novo e dá outras
providências. Com abertura prevista para o dia 04 de janeiro de
2019 às 08h00min, fica adiada para o dia 10 de janeiro de 2019
às 08:00min. O Edital e seus Anexos continuam a disposição dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL,
localizada na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, centro, CEP:
65.762-000 – São José dos Basílios/MA, no horário das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado
gratuitamente ou retirado mediante o pagamento de taxa no valor
R$ 50,00 (cinquenta reais) através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM ou transferência bancária. Esclarecimentos
adicionais no endereço supra ou através do e-mail
comissosaojose@gmail.com.
São José dos Basílios/MA, 21 de dezembro de 2018. Isabel
Aquino Rego Barros
Pregoeira Municipal
Portaria nº 005/2018
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