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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS QUINTA - FEIRA, 18 - MARÇO^

í^íssão de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO

MEIO-MA

AVISO DE LICMAÇÂO l»REI'Ei rüRAMUNICll'AL DE IGARA-
PÉ.DO MRIO-MA PREGÃO PRESENCIAI-N" 015/2021 (RETIFI
CAÇÃO) A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO-
MA. por meio dc sua PREGDEIRA DE LICITAÇÃO auJoriznda pelo
Processo n''TSV/202L luma público, que realizará liciiaçá» na moda
lidade Pregão para Rcgislro de Prcvos, sob a forma Presencial, dc n®
015/2021, processo cujo objeto c a.aquisíçàí»de nialerial elcirico. O
recebimento e abcrluni dos envelopes de Proposta e Habiliiaçáo serSo
em Sessão Pública a ser realizada às Ü9li30mm do dia 31 de março de
2021. na Sala de Licitações da CPL Iocalízada tro prédio do Centro Ad-
minisíratn'0 da Prefeitura Municipal dc Igarapé do Meio - Ma. Av. Nagib
Hoickel, s^n, Ontm, neste Município. D Edital c .seus anexos cstarâo á
disposição a partir du dia 18 ifò março de 2021. Decido á pandemm do
no%'o Cornnavírus a retirada do ndiial será disponibilizado tnntl:»m atra-
vtá lio Sistema ik* /Acompanhamento Eletrônico de Cotúmtaçâo Pública
-SAGOR ou por meio do PorW daTran^fúncia Municipal, onde de
verá ser infomiada à CPL atntvês doentail: l{ci»alnarapedomam<<;gi»ai1.
com, eventual comunicr^o de fatos ocorridos no instrumento con
vocatório. PATRÍCIA DA SILVA CRUZ Pa-gucira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARA
PÉ DO MEIO-MA PREGÃO PRESENCIAL N® 017/2021 (RETIFI
CAÇÃO) A PREFEITURA MLfNIClPALDE IGARAPÉ DO MEIO-
MA. por meio de sua PREGOEIRA DE LICITAÇÃO mtlorizíula
pelo Processo n" 362/2021. torno público que realizará lictlaváo na
modalidade Pregão para Registro dc Pivços, sob a forma Prcsuncid.
dc n® 017/2021. pmces.so cujo objeto é a aquisição de urnas funerá
rias c serviços crirrclatos. O recebimento c abertura do.s envelopes
dc Proposta c I lubitiiaçSo serão cm Sessão Públic.-) a ser realizada ás
09h30mm do dia U6 dc abril de 2021. na Sala de Licitações da CPL.
localizada no prédio do Centro Adininlstrativo da Prefeitura Munici
pal dc Igarapé do Meio - Ma, Av. Nagíb I laickel, s/n. Centro, neste
Município. O Edital e seas anexo.s estarão á di.spa.sição a partir do
dia.22 dc murçu de 2021. Devido à pandcmia dn nuvo Corunavírtis
a retirada do Edital será disponibUizado também através do Sistema
de Acompunlianiento Eletrônico dç Contratação Pública - SAGOP e
por meio do Portal da Transparêncw Municipal, onde deverá ser ín-
fomiada à CPL através e-mail: licitaigarapednmeÍDf/yemail.com.
para eventual comunicação dc fatos ocorridos no instrumento convo
catório. PAIKIGIA DA SILVA CRUZ Picgocira.

AVTSO DE REABERIUKA 00 PREGÃO PRESENCIAL K'
009/2021 A Pregoeírd de Licitação da cidade de Igampe do Meio -
Ma. designada pela Portaria if 036/2021. torna público para conhe
cimento .dos licitantcs c dc quem mais possa intcrc.ssar, que. con
forme critérios esiabtílecídos na 1° ATA DE SESSÃO PÚBLICA
referente ao Processo n® 351/2021. Pregão Presencial n® 009/2021
(CONÍTUTAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRES lA-
ÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA,FROTA DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS PF.SADAS PARA O MUNICÍPIO DF. IGARAPÉ DO
MEIO - MA. DURANTE 12 (DOZE) MESES). CONVOCA as cm-
presas J. RKINALDÜ M. OLIVEIRA, representada pelo Sr. lOOR
MANOEL. SOUSA ROCHA e a empresa L A PATEZ. representada
pelo Sr. LUCIANO ALMEIDA PATEZ. a comparecerem a reabertura
do Certame que ocorrerá no dia 26/03/21)21 «s 09:30 horus. no mesmo
local do Certame anterior, para prosseguimento do feita. A Licita
ção será regida [.aíí Federal n®. 10.S2U/Ü2 c subsidíariamcntc. no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal n." 8.666/93, nas
cláusulas Jestó Edital. Decreto Federal n' 7.892. tlc 23 itc jandro de
2013, Deerel» n" 8.250. de 2.^ de Maio de 2014 e Decreto Municipal
Ü03/2Ó17, Lei Complementar 123/2006 alterada pclu Lei Comple
mentar 147-^014, Decreto n'/8.538/2015. Lwm tomo o OFÍCIO CIR
CULAR N° 83/2020/MARANMÃO-CGLI. onde tm/. rocomendavão

quanto à realização de licitações durante a pandeinia de CDVID-19.
Tendo cni vista a impossibilidade de agu.irdar-sc o prosseguimento
do certame para além du período dc isolamento social, a Administra
ção assegura mediante previsão c.\prcssa o cumprimento de medidas
dc prevenção, tais como: utilização obrigatória de máscaras dc prote
ção respiratória; sendo permitido aitenas a presença do representan
te credenciado à Sessão: sc o rcprcscntxtntc da empresa pertencer ao
grop» de risco deverá comunicar à Comissão Especial de Licitação,
com antecedência, p:tra tomada das medidü-S cabíveis: ú organização
do recinto terá afi^tamento mínimo de I (um) a 2 (dois) metros de
distância entre os presentes: necessário a utilização do álcool gel (Tlf
ÍNPM). As recomendações estimo sentido de mitigar a propagação
du pandeniia. garantindo maíor segurança a todos os presentes nas
sessões prc-scnciais. Igarapé do Meio - MA. 15 de março de 2021.
Patrieia da Silva Cruz Prcgoeira de Licitação.

AVISO DFi- REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N®
010/2021 A Prcgoeira de Licitação da cidade de Igarapé do Meio -
Ma. designada pela Portaria n® Ô36/202Í. torna piiblico para conheci
mento dos licitantcs e de quem moíS possa interessa, que. conforme
critérios estabelecidos na 1® AT.A DE SESSÃO PÚBLICA referente
au Processo if 352/2021. Pregão Presencial n® 010/2021 (CONTRA
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENITJAL FORNECIMENTO
DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS PARA O MUNICÍPIO
DE IGARAPÉ DO MEIO - MA. DURAN TE 12 (DOZE) MESES).
CONVOCA .as empresas J. REINALDO M. OLIVEIRA, representa
da pelo Sr. IGOR MANOEL SOUSA ROCHA e a empresa T R DF.
CARVALHO EIRELL representada pelo Sr. VINÍCICUS NUNES
COIMBRA, a comparecerem a reabertura do Certame que ocorrerá
no dia 19./()3/202l às 09:30 horas, no mcsmn local do Ccriarae ante

rior. para prosseguimento do feito. A í.icitação será regida Lei Fede
ral n®. I i).S2()/()2 c subsidiaríamcntc, no que couberem, as disposições
contidas na Lei Federal n.® 8.666/93, «as cláusulas deste Edital De
creto Federal tf 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Decreto n® 8.250.
dc 23 de Maio de 2íli4 é Decreto Municipal 003/20(7, Lei Com
plementar 123/2006 alterada pela l.ei Complementar 147/2014, Der.
gfgion"8..538/2015. bem como o ül-lClO CIRCULAR N® 83/2020/
MARANHÃO-CGU, onde traz recomendação quanto à realização
de licitações durante a pandeniia dc COVID-19. Tendo em vista a im
possibilidade dc aguardar-se o pros-scguimcnlc» do certame para além
do período de Isolamento social, a Administração assegura ntcdian-
w previsão expressa o cumprimento de medidas tfc'prevenção, tais
como: uiiliz.-^So obrigatória de màscartis de protevào rê iratória; sendo
pemtitklo apenas a presença do representante credenciado à Sessão; se o
representante da cmprcai pertencer ao grupo de risco deverá comunicar
á Comissão Fjipeeial de Licitação, com iinlecetléncia, para tomada das
mctiidas cabíveis; a ofganízação do recinto terá afastamento mínimo ílc
1 (um) a 2 (doLs) metros de distância entre os presentes: necessário n
utílizaçío do álcool gel fJtf INFM). As recomeraiações estão no aratidn
de mitígor a propagação da pandemia, garantindo maior segurança a to
dos os presente.^ nas scs^'s presenciais- Igarapé do Meio - M A. 15 dc
março de 2021. Patrícia da Silva Cntz Prcgoeira dc Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

.AVISO DE lu:itaí;iâo. processo administrativo N'
0IJ/2021,PRE':gÂO eletrônico N® 002/2021. o município
DE LORETO -.Vl\. atras és da Prefeitura Municipal de Loreto. tonta
pública aos intcrcssatios que. com base na-Luí n® 10.520,'02. Decreto
Municipal n® 012/2017. Decreto Federal n® {0.ÍI24'20I9, Lei Com-
plememar n® 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014.
aplicando-se iubsidiafiameníe as disposições da Lei n® 8.666/93 e
.suas alterações posteriores.e demais legislações pertinentes, fará rca-
lizjtr HO dia 31 dc março dc 2021, à< 09:0l)lis (nove horas), horário
du Bnisilia, no site; h«p:/Anv«-.ponaldcc«mpraspubIlcas.com.br,
lícitaça.1 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N® 00^021,
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para registro de preços, do tipo.menor preço, objetivando a eventual
e Futura Contratação de pessoa jurídica do rainu paru aquisição
de mcdícfímentos, cquipàmentòs e materiais hospitalares cih ge
rai dc ínleressc do Fundo Maniciput dc Saúde dc I.orct«/MA. O
edital c seus anexos estão ã disposição dos interessados no endereço
supra, de 2^ n 6* fcím. cm dias úteis, no húrárío das 08:00h (oito ho
ras) .às 12:00h (doze luaros) e no sítio oHcial deste poder executivo
- Jpreio.ma.gpv.br, oude poderão ser consultados ou obtido.s gratui-
lameaie. Esclarecimentos íultcionais'no mesmo endereço dou pelo
tcleibne. (0**99) 3544 — 0175, e-mail: cplpn:feitura.lorelowgmatl.
com, Loreto - M.A, 15 de março de 2021. Fernando Pereira dos San
tos. Secretario Municipal de Sáúdc,

.WISO DE L!C1TAÇ.\0. PROCESSO ADMINISTRATIVO N"
014/2021.PRE(;AO eletrônico N-Oôa/IOII.OMUNICÍPIO
DE LORETO -MA, através da Préieilurà Municipal de Loreto. lOrna
público aos interessados que, com^hasema Lei n° iU.520.'02, bécreio
Municipal 012/2017. Decreto Federal n® I0.024./2019. Lei Coin-
plemcntarn" 123/2006 altèraUa pela Lei Complementar n" 147/2014.
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n*" 8^666/93 e
suas àJteràçõcs posteriores c dçtúals legislações pertinentes, fará re
alizar no dia 06 de abril de 2021, às 0*};(IOhs (nuvè horas), horário
de Brasília, no site: IiUpt/Avwv.poríaldccompraspublicas.coro.hr,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n® 003/2021.
para regi.stro de preços, do lip<) tnenor preço, objelivancto a Eventu
al contratação de pesmaís) Jur(dica(s) para rornçcímçnto de gás
liqüefeito dc pcIróíeo-Gl.P, dc intéressc desta údminUtnição pú
blica. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, dc 2® a 6® feira, em dias úieis. no honirío das OSrtíOh
(oito horas) às 12;00h (doze horâá) c no sitio oficial deste poder exe
cutivo - toreio:ma;gov.br. onde poderão ser consultados ou obtidos
gratiiitímiente; Esclarcciménlos adieiònais no mesmo endereço e-'
ou pelo telefone (0**99) 3544 --0175, e-maii: cplprereiiura.loreto;2;
gmail.com. Loreto - MA. 15 de março de 2021. Pollyanna Martins
Coelho. Secretário Murticipal de AdmmislraçSo Cieral e Finanças.

.\VISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
015/2021.PREGÃO ELETRÔNICO N® 004/2021.0 MUNICÍPIO
DE LORETO -rMA, através da Prefeitura Municipal dc l.urcto. toma
público aos interessados .que, com base na Lei n" 10.520/02, Decreto
Municipáí n® 012/2017, Decreto Fedenjl n'-' 10.024/2019, Lei Com
plementar n® 123/2006 alterada pela Lei Complémcnuir n® 147/2014,
aplicando-se .subsídiariamenle as disposições da I-ei n® 8,666/93 e
suas alterações posteriores e.demais kgfslações pertinentes, fará re-
áli/ár uo dia 07 dé abril dé2021,;'à8 0,9:00hs (núvc h«ras>.^horárid
de Brasília, no site; http://mvw.púiialdccomprflspublica».coin.br.
licitação tra modalidade PREGÃO ELETRÔNICO .N" Ü04/2Ó2I.
para registro de.preços. do tipo mcnór preçu, nbjetivandó a Evciitiial
contratação dc pessoa(s) jurídica(s} para o romccimcnto dc gêne
ros ulimentícíus para compor o.cardápin dü merenda escolar da
rede municipal de ensino do'M"rti®ipio de Loroto/MA. O edital e
séu-s anexos estão á dispiisiçSò dos interés-sados no endereço supra,
de 2® a 6® feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) à.s
I2;00h (doze horas) e no sítio oficial deste poder cxcctifivo - loreto.
ma.gov.br, onde poderão ser coi«uUados ou obtidos gratuitamente.
Eselarecinicntos adicionais no inesmo-cndereço c/ou pelo ttidbne
(0**99i 35-14- 0175. e-mail: cptprefeitura.Ionílrti§:gmai!.Cüm. Lo
reto - MA. 15 de março de 2021. Maria Steila Gomes Bringel Silva.
Sccretírío Municipal de Educação.

AVISO DE LÍCITAÇ.ÃO. PROCESSO Ap.MINTSTRATlVO N®
016/202 LPREGÃO ELETRÔNICO N'005/2021.0 MUNICÍPIO
DE LORETO -MA. através da Prefeitura Municipal dc Lurelo. toma
público aos interessados que, com bíisc na Lei n" 10.52Ü/02. Decreto
Municipal n® 012/2017. Decreto Federal n® 10.024/2019. Lèi Cóm-
plemcntarn® 123-/2006 alterada pola.Lei Coniplemenuirn® 147/2014,

apíicando-sc subsidioriamenle as disposições da Lei n® 8.666/93 c
suas alterações posteriores c demais legisfaçôcs iMulinctitcs, fará fC-
alirar nu dia 08 de abril de 2021, às 09d|0hs (nove hords). hbráriu
dc Brasítia. no. site: bftp'.//w\v\r.portaídccompraspubHcns.com.br.
licitqção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N" 005/2021.
para registro de preços, do tipo menor preço, objetívando a Eventual
contrafação de pcssna jurídica para execução.de serviços funerá
rios (incluindo n furnecimento dc ufnus motluúrius, vestimentas,
ornamentação é translado) dc interesse do Fundo Municipal de
As.sistência Social. O edital e seus anexos estão à disposição dos inte
ressados no eiiderci^ supra, de 2" a 6® Jeir^ em dias úteis, no horário
cias 08:Qt)h (oito horas) iVs 12:00h (doze horas) e no .sítio oficial dc.stc
puder e.NCCUlívo - lürela.ma.gOv.br. onde poderito ser consultados'ou
obtidos gratuitamente. Esdarecimcntos adicianais no mesmo endere
ço e/'ou pelo tciefone (0^®99) 3544 - 0175. e-nuúl: cplpreleilur4.!ü-
rclo@gniail.com, Loreto - MA 15 de márço dc 2021. Glauciá Lopes
Martins Goelbu. Secretária Municipal de Assistência Social.

AVISO DE LÍCITAÇ.ÃO. PROCESSO,ADMINISTILVTIVÓ N®
OI7/2fl21.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0(16/21)21. O MUNIÇÍr
PIO DE LORETO -MA. através da Prefeitura Municl|)al de liofeto,
torna público aos interessados que, com base na Lei n® 10;520A)2,
Decreto Munteipai n® 012/2017. Decreto Federal n® 10.024/2019,
l4;i Complementar n® 123/2006 alterada pela. Lei Complementar n®
147/2014, aplieaudo^ subsldiariameute as disposições da Lei n®
8,666/93 o suas alterações posteriores c deiijsüs legislações pertinen
tes, fará realizar no dia 09 dc abril dc 2I)2Í, às 09:011hs (nove horas),
liorário dc Brasília, no site; htlp!//%vxvw.portaldccompra$pubhVas.
cnm.br. licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°
006/2021. para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando
a Eventual contratação de pessoa jurídica do ramo apara aqui
sição dc material esportivo dc interesse da Prefeitura Municipal
dc l.orcto/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos Inte
ressados no endereço supra, de 2® a 6" feira, cm dias úteis, no honlrio
das 08:ü0h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e no sitio oficial deste
poder executivo r ÍofCto.ma.goV.br, onde poderão ser cousultadós.ou
obtidos gratuitamente; Esclareciraenlos adicionais no niesmo.énde-
reço tí/bu peta telefone (Ô**99) 3544 - 0175: c-mail: cplprcfeitura.
loreto-agniniLcom. Loreto - MA, 15 de março de 2021. Alex Pereira
Luz. Secretário Municipal Esporte.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTR.VnVO N®
OÍ8/2(Í21.PREGÃO ELETRÔNICO N® 01)7/2021. O MUNICÍ
PIO DE LORETO -MA. airavés.da Prefeitura Municipal de Loreto,
toma público aos intercssaidos que, com base na Lei n® lÜ.520í'02,
Decreto Municipal n® 012/2017, Decreto Federal n° 10.024/2019,
Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Compleniéniar n®
147/2014; aplicaudo-se subsidiariamente "as disposições dã Lei a"
8.666/93 e suas alterações posteriores e ikniais legislações pertinen
tes. fará realizar «o dia 12 de abril dc 2021. às 09:00hs (nove horas),
horário de Brasília, no site: littp://%"v>v.p«rtaId8Compnjspubliea.s.
com.br. licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N®
007/2021. para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a
Eventual contratação dc pessoa jurídica do ramo para prestação
de serviços dc manutenção dc poços,artesianos, incluído reposi
ção dc peças dc Interesse, desta Administração Pública, ü edital c
«;us anexos csiâo á disposição dos interessados no endereço supra,

■  de 2' a 6® feita, em dias úteis. m> horário das ü8;00h (oito horas) às
12:0l)h (doze horas) e no sítio oficial deste poder cxcciilívo - lorcio.
m.a.gov.iir. onde poderão ser consnlladus ou obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/oo pelo telefone
Í0"*99) 3544 -0175. e-rhaíl: cplpfcfcilura.loretò@gmail.conu Lib
reto - .MA, 15 de março de 2021. Aiooilsòn Bringel Mala. Secretário
Municipal dc liitfaestruuua.



Após voltar a vencer,
Sampaio myda seu

Tricolor passou cinco jogos sem vencer, bateu o Imperatriz
e a^ra busca seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste
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Sete es»3os sutoencferam aimpei^ôes per anta
ctes resif içfies presidenle SÁmoõioé fr-titra
Uc!£cs><lr;a>b ̂  ]isn-
iWTE4iil»n'niB*«»-w>r.ias!lo

pai-vtnio<«u(nct!KB»> iiúRik-
!ir rtSvViojà t <■if«-^^tcnc-tá-
dm<kUí •tTiSknk>oii Inbi^Tt-
fwi Bivfntiiil nà<jtcm-kkrjii >

IIÍBMwladmk rdi--i smÁ (Ui«-
úirr.\ !4' UaranhSiA ii EMSiíiui
atmúnEofune ii«c<»iíé«»'í1'»-
VOísi.pd«i)j;wiinadBitt'EsJa-
A'< 1U»Ú tKsn. (levirluamisÜibE
püaprtHsriAU-W.jamiiiiií"
adcútifuhdxd.

A-wfOUi» mtrtibo pJf» !">-

id»bf>raropi»Tn{>il3i4wi> iB»
21 ilnJnn?iST7»in«>ísf*nrKf»i

afli raio rx«o-

rt iKOt<acml'' rico 9'-
if^3"ra*t?!r}r-»d 6tn-

h(w«Kleíssi(U.i-
pAClila J» íâ Ermavi fucsMd. o
juwííVKte» prafB-swjirtiçtmüi'
iJitAir£â>ni/miCfii3£hmv«rf?>-
t4'J»i4iAvwcnt;v l»r2l ée

fitf\t(oiitnnunirí[d->5iU
iltiad^âu tul>

0}mxli!í-cvii'&sqi^t~íMTí-i,
Sf egs) iBtst- lUia-ttoccraa !«•
r.fl-iiii/iiiliiíiarfiol "SoiitvuPai»-
rjptiMx^ feinSiiiiiaiwpiiw
aín4i»liib\«an!tiiíJcS5wvrfwl
niíiusí <sSCCi!ri"S^i!e**;^ía.

A Ix-iitiatio S1a«tib4[>->i<}c
tR!H*sct ocamli ir

)i ̂ r> «bi tiauijKiinalp |Á.-tada»l
iji>^»irirua ]9íMms» lU

rtniinnuMa isiku»pinUa' ib
funipliaii.»

\0
MiErarufw.uooafAL ce lqheto

EeclifirAfflAuimeiMi. de *Dii&mBmA«Ao
ojcdwffljs.sís-aw-ít! " .,

í>ngço ciTw do csvne. loa.XiMAafiS.BiACas

Avao os ucnAçAo. faocesso adschíbtmtivo n>
aic;2iBfi'noAo eLrrRfaaco n> goanni. o utncdra oe
unsro -tlA. >*•>*> d* Prtfe^a UuiCcrptf. de tarrtx feM
pârto f» Mmuan «M,- tm Mu na lei lOJaMtZ.
OttnBUuraüMBfi'0123317. OenntiHK*'^ n* t3£2lS319. Ui
.dgcBmmgy iC 1223300 eawsfta E«fl Lsi CaiütMTcrcr «■
l«TI7Ct«. MfciflxÁ MOiewleioree aa d^eUiae» ea lei «*
02S63J •; KBt aima^i yctetoe» o «meá Irtit^n
piwBmjSea. terO faafezy ao d* 13 de «itr3 fl«'2031t Se CSAi«
(KM* hMtj. .Mc«n» ee fruta. no tac
aiiAWCTAemtIdMfeeffreemiMleeajowj»;. ^OkIo t»
moMded* pftesAo eLCTRÒIOCO tr.COMatl, ean lejase detf»toe.fel'i»»m»nof^»a.<itMi»iria>e»éMiãde«ftlr«iã»8ede

para sceóicíe de Mrvl<d( d* OeMOdratto t
e^eáe de MeiesM' cfrtfr

>M) «TM» «stftoao^^e» frefresaíM
Be J* a 6» leea. em m»» te, na «eMRO «ei
a> t2DRi taxe tem) a re> stEo efcál dMie

a Oue.fi». onde pcífeíía ia» Br*a»fr»«i

ffio' B/ea Mb kiíetaú i3~1i3) 3S4<> - 0173, »m*l
d^etetmlorei^giMSeBm, laofr-UA. 1!de>aiT«Se2»l.
££5íg2j;^^^5,52^jg5^5í3CíflS^S4iaílí^Ljtii5^wi*^—

ffterêmmA UüMCi^ALDe IjOOsto
tícaniuQA wAdOtAAi oe AournioTiucAo

a^j M" 00 ZTeMooeias
Araça Am* da Bgm ee*e. iM. Canfeo AS t«MCO

AVISO Oe UClTACSfr- PROCESSO AOMBASTRAtlVO H*
otciBtatPAEOio nzntdtüco ir OMaoti: o uviocmo ce
UU^O Ail «treeM da PiaMm Mmlebei de Ls>*ee. tane
fnAXca aes eM>«9eaeB» «», ee<n tnoe ne le> n* <I3.SZ102.
Oeuets ti* 01212117. DeaWd i^ddiel n" lOOSlVtt.
U<Con;frrMnS«n* t323ace eArada peta lil Can<B!ea><nar s*
.leTflrOie. ̂ ee3na>se oOMdunamerte as>A^»HiOM da L»>P

letdet poveibrta a Sena^ kjvríM»
(Kl dw «I oe eini de ?«!<. it 09«M<»
irene do Píss®

MlItMwdmotfrldeeampieaAublJcea^ciiU».
irodlMsds PREOSO ELeTRÒWCO M>«OSí307
prseo». ifr teo namot pnf^ «Begwoda a CveMoai

lurioc* pera eMCvtlo da wm^
:ia>anlo da «mae cnedufrtiUk

I ea Axanue dó Fundo Muniopea
l»epe«t»»<esfroA

hOtAM 08» M-OO» Çfr> I
L d»3»d e* h^eia (M> (Me. ns
> dt 12:001'ídoés ncrael d no eao

I Meirn <IP-Stl 3S«e - OITS. »-
jfalBTfrSTiMAoin. Ureta • UTx 15 de
lacn Uertra CooEio Secdline

PREPEiTUIU UWhICiPAl. DC IXrRBTO
SeCRBTARIA UUIACIPAL M AOUMISTAACJÜ»

CNPJ lirOD.2J3.S»«WI-M
PtataCMeiUSsAoCacett. toe.Caoao.t

AVISO BS IteiTAÇAO. PROCESSO ASIUHlSTRAIlva «■
01t3D21.PReaAO ElETRftXKO H* 907/2921 O UUMCiPloeS
lORETO -tu, Mievee da Petee^n Kpímmí d» LomIb, lem*
MBiM on ima/citeaei «ae. toe feea na le n» >9520%!.
Doem Movtjpe) «>• OMjSDI?. Oeeioo fedefal n* ItUKMWItB,Ifr CooipieFrenlar OMíMQCb eiew p* U6 eampeiaenlK (C
MZ3ai«. etíkanacM niaUniamoala e» divE*tOe» d* Ui m*
A.es&S3 é una wbíSci vtnmaaa a «oraie W^lecto»
porfhentes. leia reefear ho dd 12 da etaO de 2921. àa 93:B0ha
(nen tooml Hortrte d» Bmaifr no eSa:
tien»rKSiartaidadepi9CTep«twa«dotafr. frUtSa na

PRSOSO exeTRÒKieOM»«070021. M(»ieG<a80ds
IM )nens ORRe. cAjaUrande e EeotfiMl canuctaF^
I {urldiea (fr temo para pivaueSo do eeniçee tfr

do pofoe araxianaa, toOttOa r*»e«^ da petaa
deea AdmXMatÃa PifrOta O eoaal
KgsaoiltfcodbahSoreeeaeeiiKiendemtO

2* • f tek*. em dta» úlP». «« horAAa «at OSOCa (sdo
12fra> lOOM loieet e no el!» cíoi i»«fr pddcr
icawamedwié. omiB podetio »« «rwéiedw, •
Brek^anenie. EuAmi^mante» tiiifW n> motins
aw pnia miete-e (O-^l Hei - 0173.
epiltetsiAhyetôíbpFiaicoin i.aieid-MA.1Sd«m*iti>d<>2ii2l.
AiwAson Sn^ (Ma Seanutno l^irdapd da kAeestnMu

pnoeeiniRA uuieCiPAi es ioreio
ACCRETATUA UUMICIPAL OS ASUMlSTRACiO

C»d>l 7P00239531COOI.S3
PrataiaaadoEoUCaena !(K.C««o.«*»tOO

AVISO ee UCETAÇAO. PROCESSO AOtAMaTRATIVO H*
tinUlPRECAO CLEIRÔMCO «• W3921.0 SBJMClPlO DE
LORETO -elA, asdirt» «0 PrafrlWa ibncsai do leteta. ictna
mCsea an efrrMtoB» om. com Cwe na Lar »• (O.SIMt,
DcaraB ¥unvt^ ri" 012/2017, Ooama ftaml n" iaM430t9.
LarCfrntfamsniarn' 1TV2CW Parede pw Lei CrKntJarnenlsi «•
>37.3013. aakwSoaa «AvOaranenfr n dhpowOe* de Le< n*

' o auaa «tteapíat pmierorea a «enaM lm>*ta<31a*
to. Ifi leafrat rv «t> 07 do «Orti da 2021, de SOiOOM

Wilsato
l.pu-i

Moa. da 7* A »■ pita. am <9m <■**». »» hamia <m
homí i» (2flOh WCM iwfri e na eS» .oSeU deue pxi«
CMíUin 9 Mitojn»90»^. onw «cr <m

QretuRtfnertM ao meiiM
eftx ic*set " otrs^

Uw SM. ÇeoeWO UJTBdpfii 4«
£<fcraclft

W
PACASmiRA Mimi^AL DE LORETO

SeCRETlWIA «UWCyAL 56 AIWKMISTBAÇA©
CNPJ N» 0«;23353a«0ai 49

piUa-bMdíEO^Í»»»» ira, OA«. ÇSÍ50<MO

AVíSO DE UCrtAÇAO. WÍOeCSSO MrtraCSTRATAIO U*
017l»21AReClO eiETRÔNttO W ««/20J1. OUU«»K3 06
LtHlETO -«* ASwffr Ó3 tteumea Miaaesai de Ussta.- sime
(Vfrfra «a Mareaattlm oue. ean Haw na le< ip- 1052^
Deere» UettOf^ o* 012*2017. OaaaIS Podara n" 100333019.
Lei Ccrsleawta'o* lUizeé aifrmds p«s Lei CometeieieHs n'
KTtZOia. **eiS»Se USWfrrtamoale ca «tffttiea rfr La o*

Caifride» patfrLaae a donas..leBiacOct
na tPa 09 Oa «te» «a 2S21, to «MOto

fnrtoo <fr Bitoto. no tAT
ampmmjlHáeaaXAmltf scpsito na
ElÉniOlCCO N* 0(K'2021. naiccissa de

da ã Bnardual caffrataçia
rs-eoulaitto «e tesorial
(AsddMl de LSftovVA. O

Bn Waiat3«do> no

enícmt» oan. « !• « 6* «eaa, tm'90 O»», no «ran» «e»
Oâ«hyaohoujÉt iMOhldáae noras)«na tfto efiatooml»
peest (ooenho - toefajua^vcr. e

EieoieâmMimAAfrnsa na
psfr Mirfsoe- (S-Wt JS33 - C1TJ. <-<n«

VA..13«o meto 09 2021.
<úúp»r»»m Lua tecreianá Muftoca! apoia-

PA£2DTUA*e<UH>e9AL00 LWETO
nCRETAXlA WIHICIPAL OS AOttSBSTRACiO

CMIJ M*te 279 &3ton)1-30
Praça Jcrat00 SotoCDdna■I0«. CentB. 03 033-039

AV«4 ee UOTACAÓ. PROCESSO AW30STRATIV0 M»
owcai.PsceAo eletri^aco n»»»»!!. o iomcipk» oe
LOAETO ALA. aWito «» Pre%Ajrs UnOaO Oe Loefr, tora
fUMo ata «Srataados «ua, 'tem base na ter tt* 11162002.
Decrca LAailcM o* 0123011 Oaeefr fetors n' 19 S2«3CI9v
Ld Crar^aaK-Rs n* laSOOM «Meada pd» Lai Cor-pwtMWar a*
147.'3013. aiLLarK»» «atonfanainenia at rfrAOVçOea to lol n**
íUtm « uai aoteçOse psdaRcras a drenas legisletot
FemWB». fert rtsUsfiod» 31 du ineiça «e 23^, to M:Mhs
(sova (>en»). MtAto da frtofe. na >-:a
taiAMtawAottdtocainiúatputsneas.eainhr. Irti{to oi
(tmcetrUda PRECJLO ELETRànKO H*O02S1»l.3tre te«is»a«a
ítFsee. de toe teera» praç», « eaeraúd a future
CdMretaçto ^ psúda ]ur1dlca da ramo pare tobKi(to to
me-tca:T»a«naa. «quipMwMae a meUilde ImasRaSaiaa
geral de PAuasiA to Funde
O <«3« e seus anaas* nato A
atoarato som. De 2* a C* lç*s.'«n Oss «an, re

/toe nem) to CÍIQb (doía luras) a tu t&e
aaratod ■ Knajmcoyjar. cpdc poderto str eenatfreto
toa galtodULCta Csrlai^eeraj» atfriarwi f» mav»

«eu ptb leis*» 31-99) Mto - 5179. atoUtoetoãoaaAtom.Lotek) • VA 13 ea rrwtB to 7021
PamatoaSana» aBaUAndUarccattoStoca

<38 laitalAlUA
irSMSseaa ao


