Vargem Grande (MA), segunda-feira, 03 de dezembro de 2018
ERRATA
ERRATA – A Publicação do TERMO ADITIVO –
REF.CARONA PROC. ADM. 0101.03889.2018 (APENSO AO
PROC. ADM. 0101.02649.2018). Sec. Munic. De Saúde, sendo
publicado no Diário Oficial do Município no dia 23 de novembro de
2018. Onde se lê nas publicações: “R$ 203.788,87 (Duzentos e três
mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).” Leiase:“ R$ 193.806,56 (Cento e noventa e três mil, oitocentos e seis
reais e cinqüenta e seis centavos)”.Vargem Grande (MA), 30 de
novembro de 2018. CARLA NICOLY MESQUITA DE
MESQUITA- Secretária Municipal de Saúde.

DECISÃO
REF.
PROCESSO
Nº.
12.12-002/2017.
PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2018 –CPLPMVG. Considerando a
existência de um contrato ainda em vigência com o mesmo objeto a
ser licitado. Considerando a eminencia do término do exercício
financeiro do corrente ano. Considerando que as propostas de
preços constante na Pesquisa de Mercado já se encontram vencidas.
Na qualidade de Ordenador de Despesa, determino o arquivamento
do presente processo licitatório. Encaminha-se os autos a CPL para
conhecimento, publicação e arquivamento. Vargem Grande/MA, 29
de novembro de 2018. DOMINGOS THIAGO BRÁZ DE
CARVALHO. Secretário Municipal de Educação.

DECISÃO
REF.
PROCESSO
Nº.
0101.02700.2018.
PREGÃO
PRESENCIAL N° 015/2018 –CPLPMVG. Considerando a
existência de um contrato ainda em vigência com o mesmo objeto a
ser licitado. Considerando a eminencia do término do exercício
financeiro do corrente ano. Considerando que as propostas de
preços constante na Pesquisa de Mercado às fls. 09-19 já se
encontram vencidas. Na qualidade de Ordenador de Despesa,
determino o arquivamento do presente processo licitatório.
Encaminha-se os autos a CPL para conhecimento, publicação e
arquivamento.
Vargem Grande/MA, 29 de novembro de
2018. FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO. Secretário
Municipal de Administração.
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