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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL Nº 24/2018
PREGÃO PRESENCIAL

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DOE
Criado pela Lei nº 1.380/2018, de 23 de
fevereiro de 2018, o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ é uma
publicação centralizada e coordenada pela Secretaria
Municipal de Governo, através da Coordenação do
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Cantagalo/RJ.
Os contatos podem ser feitos através do
endereço eletrônico diariooficial@cantagalo.rj.gov.br
ou, ainda, pelo telefone (22) 2555-4889.
As edições do DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ podem ser
consultadas através da internet, no endereço eletrônico
www.cantagalo.rj.gov.br,
independentemente
de
qualquer tipo de cadastro.
As edições também são armazenadas em
meios digital e físico, podendo ser requeridas a
qualquer tempo por qualquer cidadão.
NOTA: A Prefeitura de Cantagalo garante a
autenticidade de todas as edições do DOE, desde
que visualizadas através do Sítio Eletrônico Oficial
do Município: www.cantagalo.rj.gov.br.

PREFEITURA DE CANTAGALO/RJ
CNPJ: 28.645.794/0001-60
ENDEREÇO: Praça Miguel de Carvalho, 65
Centro – Cantagalo/RJ
CEP.: 28500-000
Tels.: (22) 2555-4204/4889
E-mail Gabinete: gabineteprefeito@cantagalo.rj.gov.br

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
contratação de firma especializada para A prestação de
serviços de transporte sanitário eletivo, destinado ao
deslocamento programado de pessoas para realizar
procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS,
considerando como itinerário o trajeto que vai do Município
de embarque ao Município de desembarque prédeterminado pelo setor de transportes do Fundo Municipal
de Saúde de Cantagalo/RJ.
VALOR: R$ 345.600,00.
DATA: 14 de dezembro de 2018.
HORA: 13h.
LOCAL: Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira, nº 300 –
Salas 101 e 103 – Centro – Cantagalo-RJ.
O Edital encontrar-se-á à disposição dos interessados, para
consulta e/ou retirada, a partir do dia 04/12/2018, das 12h
às 17h, no endereço supracitado e no site da Prefeitura de
Cantagalo: www.cantagalo.rj.gov.br/licitacoes/aviso.
Cantagalo, 29 de novembro de 2018.
CARLOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA
Pregoeiro

Tuberculose
Se você sente tosse por três semanas ou mais, falta de
apetite, emagrecimento, febre, suores noturnos,
cansaço e mal-estar, procure o posto de saúde mais
próximo. Isto pode ser tuberculose, uma doença que
ataca o pulmão, que pode levar a complicações sérias e
que é transmitida de pessoa para pessoa.
A boa notícia é que a tuberculose tem cura e que o
tratamento é de graça. Basta seguir rigorosamente as
recomendações médicas e tomar os medicamentos.
Secretaria de Saúde
Prefeitura de Cantagalo
Honestidade e Transparência
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