
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 008/2017 - CPL 

A Comissão Permanente de Licitações de Buritirana - MA torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Tomada de Preços n° 008/20 17-CPL com objeto construção de 
praça pública, de acordo com a Lei n° 8.666/93 suas alterações. 
Data de Abertura: 09 de Jane iro de 2018 às 14:00 horas. 
Endereço: A v. Senador La Rocque s/n Centro- Buritirana - MA. 
Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do 
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana- MA 

Buritirana (MA), 19 de Dezembro de 20 17 

Pregoeiro 



PARA: 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 22112/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2017 - CPL 

OBJETO: Construção de praça pública no município de Buritirana (MA) 
ABERTURA: 09 de Janeiro de 2018 às 14:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro- Buritirana- MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal- DAM, 
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão 
Permanente de Licitações sito na A v. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA OSIRAN 
SANTOS SOUSA- PRESIDENTE CPL 



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA 
E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ÚO 
MUNICIPIO DE SANTA ~S -MA. O recebimento e abertura dos 
envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser 
realizada às09:00hmin do dia 16 de janeiro de 201 8, na Sala de Licita
ções da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. 
Luiz Muniz, I 005, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de 
Licitação de 2' a 6• feira das 08h00min às 12h00min a partir do dia 28 
de dezembro de 2017, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuita
mente em midia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma fisica 
(em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal)ou pelo portal da transparência do município: http:// 
santaines.ma.gov.br/transparencia/transparencia. Esclarecimentos adi
cionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no 
horário de expediente.MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL -
Prefeita Municipal de Santa Inês -MA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N". 43/2017-
MATINHA. A Prefeitura Municipal de Matinha, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial 
n°43/2017-MATINHA, tipo menor preço,cujo objeto é acontratação 
de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo 
diesel e álcool) destinados aos veículos da Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 
Infraestrutura e Transportes, Administração e demais Secretarias, no 
dia li de janeiro de 2018, às 8h30min, naCâmara Municipal de 
Matinha,situada na Rua Coronel Antônio Augusto, S/N - Centro
Malinha/MA, na forma da Lei I 0.520 de 17 de junho de 2002, aplican
do-se os procedimentos determinado pela Lei Complementar n• 123/ 
2006 alterada pela Lei Complementar o• 147 de 07 de agosto de 2014 
e,subsidiariamente, a Lei n.• 8.666/93. OEdital e seus anexos estâo à 
disposição dos interessados na página www.matinha ma iOV br ou 
naComjssão Permanente de Licitação - CPL situada na Rua Coronel 
Antônio Augusto, S/N, Centro- Malinha/MA, de segunda à sexta-feira, 
no horário de expediente, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00(trinta 
reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal 
- DAM. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e pelo telefone (98) 
33571640. Matinha, 21 de dezembro de 2017. RAIMUNDO NONATO 
V ALOIS MORAES - Pregoeiro - Matinha/MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE-MA 

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DlSPENDA DE LICI
TAÇÃO. Ref. : Processo de Dispensa de Licitação de n• 023/2017 -
contratação direta de empresa para prestação de serviços de recarga de 
cartuchos e tonners para impressoras em atendimento às necessida~es 
de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite/MA, 
no valor total R$ 7.073,00 (sete mil, setenta e três reais), pela empresa: 
LELIA MARIA SOARES MARTINS- ME, CNPJ n• 16.76 1.622/ 
0001-72, situada na Rua Artur Coelho, n• 44, Centro, Uruçuí!Pl. 
Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe en
contra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda presente o in
teresse da Administração na contratação direta que deu ensejo à ins
tauração do presente processo. De acordo com o parecer jurídico e 
fundamentos constantes do presente nos autos, RATIFICO, com 
fulcro nos artigos 23, inciso li, alínea "a", e 24, inciso 11, da Lei n• 
8.666/93, o presente processo de dispensa de licitação. Após a adjudi
cação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se. 
Benedito Leite/MA, 15 de dezembro de 2017. 

QUINTA-FEIRA, 28-DEZEMBR0-2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL- MA 

AVISO DE RETIFICAÇÃO.RETIFICAÇÃO EXTRATO DO 
CONTRATO:CONTRATO W 005/PP/006/20 17. PARTES: PREFEI
TURA MUNICIPAL DE CEDRAL - MA, a empresa: M. S. N. DOS 
SANTOS - EPP., ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento. OBJETO: 
aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza de Interesse da Secretária 
de Saúde, Publicado no diário oficial do estado do Maranhão publica
ção de terceiros, página 53, sexta feira, 04 de agosto de 2017, onde leu
se. VALOR: R$ 143.331 ,78(trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais 
e quatro centavos) leia-se. O valor por extenso(cento e quarenta e 
três mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos). 
ALAN SERGIO GONÇALVES- Secretário Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI.RANA- MA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TO
MADA DE PREÇOS N" 007/2017- CPL OBJETO: Execução de 
drenagem de vias urbanas no município de Buritirana (MA) ABERTU
RA: 12 de Janeiro de 2018 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Av. Sena
dor La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITA
ÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital 
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
por meio do si te www.buritirana. rna. iov.br ou mediante solicita
ção ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 
(vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecada
ção Municipal - DAM, estando di sponíve l para atendimento em 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente 
de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana- MA 
OSIRAN SANTOS SOUSA - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TO
MADA DE PREÇOS N" 008/2017- CPL OBJETO: Construção de 
praça pública no município de Buritirana (MA) ABERTURA: 12 de 
Janeiro de 20 18 às 14 :00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La 
Rocque s/n, Centro- Buritirana -MA. TIPO LICITAÇÃO: Me
nor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio 
do si te www.buritirana.ma.eov.br ou mediante solic itação ao Pre
sidente da CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal
DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licita
ções sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA 
OSIRAN SANTOS SOUSA - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO-MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL.AVISO DE 
LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N" 008/2017- CPL.A CO
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura 
Municipal de Lagoa do Mato, MA, toma público que realizará às 
14:00 horas do dia 16 de janeiro de 2018, na Praça 10 de Novembro
Centro, município de Lagoa do Mato, MA, Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, para Contratação de 
Empresa para Execução de Serviços de Recuperação de Vias Pú
blicas em Paraleleplpedo com melo fio e sarjeta,na forma da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Este Edital e seus anexos estão à 
disposição das 08:00 às 13:00 horas, no endereço acima citado, onde pode
rão ser obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo en
dereço. Lagoa do Mato, MA, 26 de dezembro de 20 17.JOSÉ RAIMUNDO 
GUIMARÃES FREITAS - Presidente da CP L. 



PARA: 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JORNAL "O ESTADO DO MARANHÃO" 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DlA 21112/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 008/2017- CPL 

OBJETO: Construção de praça pública no município de Buritirana 
(MA) 
ABERTURA: 09 de Janeiro de 20 18 às 14:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana- MA. 
TlPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da 
CPL e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido 
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, 
na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Senador La 
Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA OSIRAN SANTOS SOUSA
PRESIDENTE C PL 



Porta na cara! 
Jogadores do Moto são barrados na porta de hotel em São Luís por fa lta de pagamento: o treinador 
Marcinho Guerrero confirma problema financeiro, mas garante que vai continuar no clube em 2018 

U
ma sítua\·So r1trema· 
nlt:ntr dtlicJda acontt.· 
ceu no tlmr do Moto 
Oub rY tarde dt ontrm. 

Alltl.lS do tlmel.ltam batroldoc n> 

p<HW do ho!d onde ...... ..,. hos
ped3de» por fuha de papmmto 
por ptute da direcor~ Após vol· 
tartm de um urlnamcmn na aca
dtml4. dts foram hn~idus de 
entrar e m·eram de fiur no h ali 
dt tnuada. A Cl'i2 edodau. O U'ti· 
no quem para str rf'aliudo no 
perfodo da tarde de ontem foi 
çancelado. U tk:nlco Mucanho 
Guerreiro afirmou para pessoas 
próxamu qur nlo romandar.t 
maí1 u time nJ próximatcmpo
mdL 

gum:~ de abrigar o grupo. •A cw 
n!o tinha condições de receber 
osal.lt'U$ e por Mo eles foram p;t· 
n um hoter-.lnformou a fonte. 

Vários dNtet atletas que fo· 
r.un barr.Kio. ontem no hocti ~ 
moram em S!lio Luis e n!lo t~m 
p;ul&Undeir. 

Mortinho ntll S<Oida 
Em çonvcrsa por lclcfonr 

com 1 l"q.KKI .. m, Mltcinho ne-
aou que iria deiDro time. o trei
nador arirmuu que u problema 
no hotri. de f.lto. aamteceu. mas 
foi m.olvidu em ~~cai horu. 

·~ao existe Isso !sobre deixar 
o dubcl. f.stlo inventando e"M 
COISas N~ n.lrti do Moto Sobre 
o hotl.'l , o probh-ma acuntrct·u, 
sim, mas já fo1 resolvido e Ama
n.M !hnjt'l nós Y.amrn; treinar nor· 
mahntmc 110 cr·. o~firmuu o trei
nador. 

A tttu ipt de O F..ltil.do t~ntuu 
c.oat:uocom o presidente do ~to· 
tu Cul.t. Célio Sêrgtu. ntiL) ele nio 
atendeu As ligações. 

Fm 2018, ot.1otojogaoCam
pconato Maranhense e. na st
quhcta, a S~rle D do Campt"'· 

Uma fonte llgnda ao Moto 
Oub. que n3o qui1 ~identificar, 
ilúnnnnu a O Eatado que tm3 cri· 
se vem~ arr.tstando desde u ini
cio d3 pré·tcmpor.1da, que o gru· 
pu n.:allwu durante 17dlu nad· 
dade de Pinl1elco. St-gundo essa 
fonh::, a tê problemn com ali· 
mcruaçlo o &rupo passou. ·n!do 
foi !dto para amenlmr o1 proble
mu. Fiumos de rudo para dei.ta.r 
tH )ocadores blindad<n dessa si· agora ficuu insuporti\el. Cht-gou 
tuaçlo. Durante a estadia em Pi- a um ponto complicado. Os atlt
nheiro, nós oonstJuimos, mas tas foram poHa a ac~d~mla r. 

nato Bruiltlro. O timt vai tentar 
quando rttorn\lram, fu1:un b;u- As inform01çóei dão ronl\1 dto do Nladu em um3 casa. mas, se· repelir o SUCf'SSO de 2016. quan
rados na tntrada do hotel'", co- qut a antenç~o da. diretoria era gundoos pcóprio6atletas. na.a re- do foi campeio estadual e come-
mentou. deuar os atlt>tas que s.lo de fora sidfncia n!lo tinho~ condi("J.O al- gu:u o~ p.ar.aSétic C. • 

Timão jogará sete vezes 
em casa no início do ano 
Apesar de uma v1agem para os EUA. o Corinthians fará sete partidas. 
das nove Que tem no inlc1o da temperada. ao lado da sua torcida em SP 

'iÂO PAULO 

O Corinthioms ter• um Inicio de 
3no balit3nte ·apt'rtildo" dt ano, 
pr~sando ~ncaJxar uma viagem 
3()fS F...uado$ Unidos para a disput3 
da Copa F16rida rm meloU sua1 
duas únicu krn.llla5 de pr6·tem· 
potadL No que 1t refere a deslo
comeniC,. pm as pwtidao olid.lls. 
pomn. olupb do oquipe do !!c· 
nlco Flbio Corile " dor;\ de fonna 
boslanlt a.nquO.. 

Do<"""' primeiro< jogao oD
tWs da equ1pe na ttmponda. .se
te delruer~o n1 ddade de ~o 
Paulo, ol!m de ouuo no cidadt de 
Smto Andrt. contn o umc d3 a.· 
A. O único c:mbate que dt:man· 
d&rf umo loop riocnn mt pm 
a quintl rodada da competlçk 
quando o Alvanegro va1 a Novo 
Homonle. tidad~ a crrn de 
400k:m da taplt&l. O rlvalser41 o 
Novort7.ontino,As 191\30dodi;a4 
delt'\<!Tiro. 

rar.~.eftito,~compar~em 

l'auli~Wo tome\· a 
"folgado'' para 

o 'fimã.o 

límc jogará a 
Copa Flórida, 

no~ FUA 

2017, no RU dkimo JOCO do ano. 
o Ahinrgro j.t havia \iajado a Po
ÇOideCaldu-~G. Brusque-SCe 
l.ucu do RtoVerde ·MT, além de 
pequr nas viagens pdo interior 
paulista.Agorn. apenas o duelo na 
~de~~doRio Pmop ... 
d$.ará tiru os jogadorn do uaba-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA·MA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO OE UCITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇOS N' 00112017 • CPL 08JETO: ConolruÇio dt praça pUblica no 
ITU1Iclplo do 8urlhno (MA) ABERTURA: 12 do Janeiro C. 2018 Ao 
14® horal ENDEREÇO: Av Senador l a Rocquo ""· Centn> -
Bllllrana - MA. TIPO LICITAÇÃO: IAoool Pre9> Global OBTENÇÃO 
DO EOtTAL: O Edll.lle MUti II'WWIII poderio sar coni~Aado& t obWo6 
grllullln'llnta por meo do 1tt1 www.blDraol ma.sxw br ou nwilnl:e 
ICIIicólçlooo-nlldaCPltopagomeniOnovolor deRS 20.00 
(- .... ~ .... - - do Ooc:untnlo de AnocadtçAo 
Mlndpoi·DAM,--Iwlpara-.. -.-.daS 
08 00 11 12:00 lloniL no- do COmisolo- do l.lcitaÇ6M 
..., N Av.-L> Rooquo .... Cenn, 8urilirlr1a- MA OSIRAH 
SAHTOS SOUSA-PRESIOEIITfCPL 

lho no CT loaquhn Cira,~ol. 
Antes de ti\C.'\r,u o. r'MJ\'Oritun

tinos, os comandados de F~bio Ga· 
rille atu;u~u quatro \'1:1.tStonst · 
l"Utivas no t'St~dio do P'3c31.-mhu. 1\ 
l.~t1ci:t ~.-'OnlrJ 31\mtc Pr1.13, no db 
17. a partida contn a Ferrovl.tria. 
nodiõl 24, cod:\s.slwfn.-nteaoSOO 
Paulo. no dia 27, serio lodos dut
klt romo mandante IV. 3.t'f'11õl mu
nicipaJ. I' "'<ll>qU<ra ainda.,.... 
r;\ p;wando pelo IIOCO do 1<11 p;>· 
modo. 

VIsitante 
O jogo como visitante tnut esxs 
diao>tti IIW>Ie do SloCatQno. no 
diaZl, tambfm no P'acatmbu.J~ 
qu.:: o time do AOC l'õlul~u prt.re
riu ....,. u c:mfroniU la. CltpJn dto 
matar as u.udadtS do loça.l onde 
fui campdu da Ubertadull's de 
2012. o'Jlmlo r..t""' kl<\l~W pe
loint<riote,logodl"polo.ll'rideen
f muar o Kounalhllo em Santo An
dr~. na sexu. rodada. 

Os dudol YOil:un A. t:lpital na 
$áima jornada. quando a equipe 
recebe o Slo .l.k:nto,o.)•rlncJv,o j.i 
no est,diu d~ luaquenr.. Dlrille t: 
oompanhia 1<1\iCffi ~rn s~ Paulo 
pv.l O pr0XliUU jugu. c.JJII'I1t' do Rt'd 
8uU, jj que o~ ca1npilll'inx nHln.:a· 
ramo tmbalt P•'•ll a rn;.1i01 rm.1ró· 
polt> nac10nal, t:m uma ~unda· 
fcir.t, no di.l\9 dt•l,owrriru. 

A slne canara se l!ncerra no 
DcrbyCOJllra.o P.,ilmeir......, •~thas 
24 ou 25 dt (f'\·f'f\"iro, tam~m. a 
princfpio. tm lt..qutroL O ~o 
ont<a<leaprimeir.l~"-" 
do :utQ. ):1. que o nuWeiUt.>aD na 
IJbenado<a trb dias depois. con
uao~lmonarioi-<Xll.an~ 
na Col6mbiL • 

Palmeiras: 
confinnada 
trocadeM. 
Rocha por 
Róger Guedes 
SAOPAULO 

l'>epai~ de muita c'Qn\'Cft..t, o l~.tJ. 
.nt.-iras finaJmtnte sa~.:ram<'lltOu a 
rontrotaçlo do lateral Marcos Ro· 
chol.Odubepautist&~nt..~rom 
o AtJétk,"Q Mint..-iJU. antigo dubc do 
txprritnte Jogador. Na manhl de 
ont<'fn. por mt'io de st.'U sUt• oficial. 
o Vtrd~ confirmou a \i.nda de 
Rocha f , em cnntrapartkb. a kb. dt 
Róg<t Gu<d"' .. Galo. 

T:mto o contrato df' MõUCOS 
Rocha quinto o de Rólef Guedes 
,-.Jeporanprótimodc:wnooo.O 
la!ml-d>r<iw chqa.,... ouumir 
• tilularidode do ~ wn dos 
prind~s probk.·m4S do Palmei
ras na t11tima temporada. corn 
Mayk e )tan ~ando no timt: 
pnndpol 

Rc-.bdo poloAdéúc:o Min<Vo. 
nn2Wl. Matt.US Rocha. de29anos. 
13Jllbérn passou por Ubtrilndia. 
CR8. Pon!r l'l<tleArnlri<aMindro. 
por <mpn\llirno. .... ,.,... penn:lf\<'

Cffido jogodor do Galo. ~o clube 
mineiro. o pPttatuouem mais~ 
.m paslidas ele\~ panicipdÇÕO im
JXII'tallte naoouquilit.1. do Lnedilo li· 
1ulo d.! Ü>piiUben.dores. em 20 n 

Além da comvctll;ao interna· 
dona!, lb;ha ta.mb(·m cooquistoo 
3 Copa do Ora$-Ü de 2014. além d3 
Roo..·opa S•.li·Amcr·K.ana. no mesmo 
anu, e qualru t'ttl\~ do Canlpar 
n.llo Mineiro 12012. 2013. 2015 r 
..'O In. Em2013,porcont.1.dt'suu .. ~ 
t."t''\S.'\0. Mocha loi con-.oc..'ldo para a 
Srlcçto Bmik-in.. e :~tuou t'nt dofi 
atTUit~ contraOlílecAustrália. 

Com a c:+.egad:t. de MarcChl 
Roch.a, o tknk:o Roger M:~chado 
ltri l di!po<içao no d!:noo mois ltts 
jopdon·J que atuam m b.tcrnJ <fi· 
r>!Q:Jt-"' M")tt tl'.lbi<lno. 

Gabigol é liberado 
para sair do Benfica 
Atacante. Que ~ teve sucesso na Europa, 
está liberado para negociar com Qualquer clube 

LISBOA 

O at.u;;;mtc br~ilelro Go:tbrid R.'U • 
bos:a, conheddo como Gabigol. 
não (~'tatuar ma~ pelo UenfiCJ. 
St>gundo o jornal A Bola. de Portl..l· 
gal, o j(M.:rn _jvg:\dQf", qut paS$-l fé. 
rias no Br.lol. foi liberado pclodu
tx• para procur.v uma nova equipe 
nesta janela de tra.n$1eri:nc.ias. 

O elenco do Ucnftca st l't'ilpu~
S<fltlri .. ~ dtsl>q ....... r.;. 
r.>"" &<de do clube. mas G:lblsol 
ret:ebeu autoriuçio para conli· 
nu.u procu.nndo wn OOYO clube 
pan 2018. . nio ""'""'. Plxtupl. 

A~doperiódicopor· 
tuguà dQtar4 o inh.•M)C de Ria· 
mengo e Cruz\"arO no fulcbol de 
Gabigol,uw ilf1rma que o dt:itino 
do jupdur~ ... SanWt uu ~ 
l'aulo. Fll-jopdo< do 1....._ Cobrid 
MgOOa Sf'U momo ao dube pau
lisl:t. O principal enlravt. no tn· 
tanto. f o posk:iona.mento dJ In~ 
df' Milão, que prcu~nde rccrber 
cerca de RS Z milhOes pelo t'm· 
prfslimo do Jogador,"' aceitu.ria 

bancnr apt·nas mf'tiKJe do ..-lárto 
mensal do atacante. que seria de 
RSSOOmil . 
O~rdt 21 anM5urgiuc,."O· 

mu uma das princiJ)ais rt\'tlaÇ{M."$ 
do rutcbol nacional nos últimos 
ar~Qit:, ao vt$lir a..:~mis.1 do Santa~. 
Após três ttmponxlas com a cami
.a da equipe da llaix.1da Santista.. 

lntl'r quer n•ceht·r 
,·erra de n.s 2 

lllilllÕI'S 

Gal>ípful~rom•lnler 
de Mallo. da llilia. pOr cerca de 
R$12S mílhOes. Noclubt:atali.Jno. 
pu'fm. o a1.3a11~ n&J vmcuu e lf'· 
w: PQ\Ili.'O ~~no tlmco. 5efldo 
tmprt:S(ado. em 2017, ao Benfica. 

Com contrato v~lido até 
2021 com alnter de Mlllo, Ga· 
blcolatuou f'm apenu tincu 
partidas oncials pelo ~nlica, t' 
m:m:ou um gol. • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA· MA COMISS~O 
PERMANENTE DE l iCITAÇÃO AVISO DE UCITAÇ~O TOMADA DE 
PREÇOS N' 00712011- CPL OBJETO: fJ<t<UÇAodt dr-de MS 
urbanas no rounicip100t Buntirtna (MA) ABERTURA: 12 dt Janelrodt 
ZQ18 .. 09·00horol ENDEREÇO: Av -U!Rocquuin. Cenlro
Bull""""' - •IA. TIPO LICITAÇÀO: Uonor Pr010 Olobol. OBTENÇÃO 
00 EOITAL: O Edtal e ltUIIW'Ita pocilfiiO wc:oniUbdoleobktol 
Ofltultan'lenMI pcw m110 do 1111 J'f'i'NINUMwC'I"ll.Pir ou rnec:tl.arQ 
ICIIicólçlo oo P!-11 do CPlo o_..,... no Vllor do RS 20.00 
(- - ) . .... - - do Ooc:untnlo de Alroc:odoçlo 
lol!.ndpai-OAM.II&!OnlOdlponlwlpara-.. <bs-.<11< 
oem., 12:00hot..,no-dt~P..-dol.ióloçóts 
silo N Av. - L> Roojuo Ml, Conw, .,_., • MA. OSIIWI 
SANTOS SOUSA-PRESIDENTE CPL 


