ANO VII Nº 1495 POÇÃO DE PEDRAS, SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2019

EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

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 1001003/2019, ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel pertencente a Sra. Iarlys da Costa Soares,
inscrita no CPF nº 022.301.413-33, RG nº 232774420020, residente em Poção de Pedras/MA, para o funcionamento da Casa de Apoio da Saúde, 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, 24 de janeiro de 2019.

Francisca de Cássia Pereira Ribeiro Lima
Secretária Municipal de Saúde
E Saneamento Básico
CPF: 703.272.033-15
Portaria 039/2018-GPM
_________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
Nº FMS/D/003/2019
Pelo presente instrumento, convocamos: Iarlys da Costa Soares, inscrita no CPF nº 022.301.413-33, RG nº 232774420020, residente e domiciliada
no Bairro Poeirão, s/nº, condomínio residencial - Poção de Pedras/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento
deste, na Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 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, 24 de janeiro de 2019.

Francisca de Cássia Pereira Ribeiro Lima
Secretária Municipal de Saúde
E Saneamento Básico
CPF: 703.272.033-15
Portaria 039/2018-GPM
_____________
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