ANO VII Nº 1491 POÇÃO DE PEDRAS, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2019

EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº ADM/D/002/2019
Pelo presente instrumento, convocamos a Sra: Maria da Natividade das Neves Santos, CPF: 475.826.853-34, RG: 000021326394-7, residente e
domiciliada na Rua São Raimundo II, s/nº - Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste,
na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 144/2019- GPM
______________

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SEMED/D/001/2019
Pelo presente instrumento, convocamos a Sra. Maria Oliveira do Nascimento, CPF: 731.254.743-53, RG: 000090697498-4, residente e
domiciliada na Trav. São Sebastião, s/nº , centro Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento
deste, na Secretaria Municipal de Educação, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018 GPM
_____________
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Acolho a manifestação do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico nº 0901003/2019, ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel pertencente à Sra. Maria da Natividade das Neves Santos, CPF:
475.826.853-34, , RG: 000021326394-7, residente em Poção de Pedras/MA, para o funcionamento do Anexo da Secretaría Municipal de Administração e
Recursos Humanos, de interesse da mesma., no importe de R$: 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) e o valor da parcela mensal será de 800,00 (oitocentos
reais) a serem pagos até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, mediante contratação direta.
Publique-se, para os fins do art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Poção de Pedras, 17 de janeiro de 2019.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 144/2017 GPM
_____________
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ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SMAG/D/001/2019
Pelo presente instrumento, convocamos: Sr. Erasmo de Sousa Moita, CPF: 432.391.963-87, residente na Rua Manoel Máximo s/nº – centro - Poção de
Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Pesca Agricultura e
Abastecimento, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Vilberto Rodrigues Câmara
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 094.000.443-72
Portaria nº 037/2017-GPM
_____________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SMAS/D/001/2019
Pelo presente instrumento, convocamos: Sr. Elenilson Santos da Silva, CPF: 000.698.523-83, residente e domiciliado na Av.Gov. José Sarney nº 188 – centro
- Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Assistência
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.622-34
Portaria nº 006/2017 - GPM
_______________
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Acolho a manifestação do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº
8.666/93, bem como do Parecer Jurídico nº 1501002/2019, ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel pertencente ao Sr. Francisco de Sousa
Silva, inscrito no CPF nº 205.501.203-78, residente em Poção de Pedras/MA, para o funcionamento do SCFV ( Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos), de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social , no importe de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) e o valor da parcela mensal será de R$:1.000,00 (um mil reais) a serem pagos até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, mediante contratação direta.
Publique-se, para os fins do art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Poção de Pedras, 17 de janeiro de 2019.

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.622-34
Portaria nº 006/2017 - GPM
______________
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ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SMAS/D/002/2019
Pelo presente instrumento, convocamos: Sr. Francisco de Sousa Silva, inscrito no CPF nº 205.501.203-78, residente e domiciliada na Rua Alto
Brilhante, nº 35 - centro Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria
Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.622-34
Portaria nº 006/2017 - GPM
_____________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SMAS/D/003/2019
Pelo presente instrumento, convocamos: Sr. Thiago Ximenes de Sousa Meneses, inscrito no CPF nº 010.035.373-83, residente e domiciliada na
Rua Senador Vitorino Freire- centro Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na
Secretaria Municipal de Assistência Social, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.622-34
Portaria nº 006/2017 - GPM
_____________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SMAS/D/004/2019
Pelo presente instrumento, convocamos: Sra. Rosimar Fernandes Neres, inscrita no CPF nº 268.714.388-07, residente e domiciliada na Av.
Presidente Kennedy, s/nº - Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria
Municipal de Assistência Social, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.622-34
Portaria nº 006/2017 - GPM
___________
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ANO VII Nº 1491 POÇÃO DE PEDRAS, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2019

EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N° PP/FMAS/028.1/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2307001/2018
PREGÃO PRESENCIAL: 028/2018
Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 028/2018, amparado pelo artigo 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, convocamos a Empresa: L. DE MEDEIROS F. ROCHA – EPP, CNPJ nº 13.394.313/0001-13, sediada Rua Santo Antonio, nº310, centro,
Trizidela do Vale- MA, CEP. 65727-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Lucas de Medeiros Freitas Rocha, empresário, portador da cédula
de identidade nº 190277420012 GEJSPC/MA e CPF n.º. 633.861.943-20, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento
deste, na Secretaria Municipal de Assistência Social, para assinatura do Contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00
(doze) horas.
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Estadual; e
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Municipal.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua
expedição.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos
sites de cada órgão emissor.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras- MA, 18 de janeiro de 2019.

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.662-34
Portaria nº 006/2017-GPM
______________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N° PP/FMAS/028.2/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2307001/2018
PREGÃO PRESENCIAL: 028/2018
Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 028/2018, amparado pelo artigo 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, convocamos a Empresa: DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 04.315.383/0001-48, estabelecida na Rua 08, nº 28,
QDA. 66 Maiobão- Paço do Lumiar- MA, CEP: 65.137-970, por intermédio de seu representante legal Sr. José Maria Tavares Costa portador do R. G. nº
399998950-SESP/MA e CPF nº 408.944.363-68, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria
Municipal de Assistência Social, para assinatura do Contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00
(doze) horas.
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.pocaodepedras.ma.gov.br e clique no link DOM
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Estadual; e
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Municipal.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua
expedição.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos
sites de cada órgão emissor.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras- MA, 18 de janeiro de 2019.

Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.662-34
Portaria nº 006/2017-GPM
______________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA
DO TERMO DE CONTRATO N° PP/SMAS/028.1/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2307001/2018
PREGÃO PRESENCIAL: 028/2018
Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 028/2018, amparado pelo artigo 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, convocamos a Empresa: DISTRIBUIDORA COSTA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 04.315.383/0001-48, estabelecida na Rua 08, nº 28,
QDA. 66 Maiobão- Paço do Lumiar- MA, CEP: 65.137-970, por intermédio de seu representante legal Sr. José Maria Tavares Costa portador do R. G. nº
399998950-SESP/MA e CPF nº 408.944.363-68, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria
Municipal de Assistência Social, para assinatura do Contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00
(doze) horas.
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Estadual; e
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Municipal.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua
expedição.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos
sites de cada órgão emissor.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras- MA, 18 de janeiro de 2019.
Adriana Lopes Pinheiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 486.785.662-34
Portaria nº 006/2017-GPM
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______________
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Acolho a manifestação do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico nº 0901002/2019, ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel pertencente à Sra. Rosa Ximenes de Sousa Barros, portador (a)
do CPF Nº459648313-20, RG: Nº 586069 SSP-MA, residente em Poção de Pedras/MA, para o funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria
Municipal de Educação, de interesse da mesma, no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e o valor da parcela mensal será de 4.000,00 (quatro
mil reais) a serem pagos até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, mediante contratação direta.
Publique-se, para os fins do art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Poção de Pedras MA, 18 de janeiro de 2019.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018- GPM
______________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº SEMED/D/002/2019
Pelo presente instrumento, convocamos a Sra: Rosa Ximenes de Sousa Barros, portador (a) do CPF Nº459648313-20, RG: Nº 586069 SSP-MA,
residente e domiciliada na Rua Senador Vitorino Freire, nº 01, centro Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Educação, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018- GPM
______________
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Acolho a manifestação do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico nº 0901003/2019, ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel pertencente à Paróquia de São Pedro, portador (a) do CNPJ
06.461.164/0015-06, localizada na Rua Sem. Vitorino Freire s/nº, Poção de Pedras/MA, para o funcionamento da Escola Margareth Lameck, de interesse
da Secretaria Municipal de Educação /Fundo Municipal de Educação, no importe de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) e o valor da parcela
mensal será de 2.100,00 (dois mil e cem reais) a serem pagos até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, mediante contratação direta.
Publique-se, para os fins do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Poção de Pedras, 18 de janeiro de 2019.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018- GPM
_____________
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ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº FUNDEB/D/003/2019
Pelo presente instrumento, convocamos o Sr: Frederico Santos Carvalho, portador (a) do CPF 653.134.703-10, RG: Nº 12810121999-7 SSP-MA,
residente e domiciliado na Rua Senador Vitorino Freire, nº 33, centro Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Educação /Fundo Municipal de Educação, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do
Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018- GPM
_______________
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Acolho a manifestação do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, bem como do
Parecer Jurídico nº 0901004/2019, ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel pertencente à Sra. Maria Ximenes de Sousa, CPF: 351.615.58334, RG: 18625162001-8 SSP/MA, residente na Rua Sen. Vitorino Freire nº 01, em Poção de Pedras/MA, para o funcionamento do Anexo da Escola C.E.
Augusto Inácio Pinheiro, de interesse da Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, no importe de R$: 24.000,00(vinte e quatro mil
reais) e o valor da parcela mensal será de R$: 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos até o dia 30 (trinta) do mês subsequente, mediante contratação direta.
Publique-se, para os fins do art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Poção de Pedras, 17 de janeiro de 2019.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018- GPM
_________________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº FUNDEB/D/005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0301005/2019
DISPENSA Nº FUNDEB/D/005/2019
Pelo presente instrumento, convocamos a Sra. Maria Ximenes de Sousa, CPF: 351.615.583-34, RG: 18625162001-8 SSP/MA, residente e
domiciliada na Rua Sen. Vitorino Freire nº 01, centro Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento deste, na Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, município de Poção de Pedras/MA, para assinatura do Contrato.
O mesmo deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à pessoa física o
direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
Poção de Pedras - MA, 18 de janeiro de 2019.
Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal Adjunta de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria nº 041/2018- GPM
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