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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 005/2019

A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede na Rua Urbano
Rocha , s/n, Centro, Governador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
instituída pela portaria no 010/2019 de 02 de janeiro de 2019, torna público que,
com base na Lei Federal no 10.520/2002, Lei. n°. 8.666/93, Lei Complementar no
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas)
do dia 03 de Maio de 2019 a licitação na modalidade PREGAO , na forma
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a Contratação de
empresa para Prestação dos serviços de licença de uso e manutenção de sistema
de informática, que integre os sistemas de gestão pública de contabilidade e
Informações públicas, de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 5a feira, no
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente.

Governador Edson Lobão (MA), 18 de Abril de 2019.

R. Urbano Rocha , S/N , Gov. Edison Lobão- MA, CEP : 65928-000
MUNICIPAl DE
CNPJ: 01 .616.688/0001-00
DOR EDISON lOBÃO
www.camaragovernadoredisonlobao.ma.gov.br
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LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO N° 005/2019
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N"
005/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha, s/n, Centro,
Governador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
institui da pela portaria n• 010/2019 de 02 de janeiro de
2019, torna público que, com base na Lei Federal n•
10.520/2002, Lei. n•. 8.666/93, Lei Complementar n•
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará
às 09:00hs (nove horas) do dia 03 de Maio de 2019 a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a Contratação
de empresa para Prestação dos serviços de licença de uso
e manutenção de sistema de informática, que integre os
sistemas de gestão pública de contabilidade e Informações
públicas, de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 28 a 68 feira , no horário das 08:00hs
(oito horas) ás 13:00hs (treze horas) , onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Governador Edson
Lobão (MA), 18 de Abril de 2019. Rayanne Silva Machado
- Pregoeira.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.governadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-180420191811
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Diário Oficial do Legislativo Municipal
INSTITU/DO PELA LEI MUNICIPAL N" 003/2017 DE 27 DE MARÇO DE 2017
Rua Urbano Rocha, s/n , Bairro Centro CEP : 65928-000- Governador Edison Lobao- MA
www.governadoredisonlobao.ma.gov.br

Gleison da Silva lbiapino
Presidente

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.governadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-180420191811
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
douros para Atender as Necessidades do Instituto de Educação,
Ciência e tecnologia do Maranhão-lEMA. Saiu como vencedora,
da licitação supracitada, a empresa JJMR EMPREENDIMENTO
-EPP, inscrita no CNP J n° 11 .885.338/0001-94, com proposta apresentada no valor total de: R$ 228.614,10 (duzentos e vinte e oito
mil seiscentos e quatorze reais e dez centavos). O Pregoeiro informa
ainda, que os autos do Processo encontram - se com vistas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário
expediente no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão/lEMA. São Luís-MA, em 29 de março de 2019. HENRIQUE DE OLIVEIRA LATTERZA Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE COEHO NETO- MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação
BASE LEGAL: Lei no I 0.520/02, Lei no 123/06 e subsidiariamente
as disposições da Lei n" 8.666/93 e alterações. TIPO: Menor preço
por item OBJETO: Contratação ge empresa para o fom~cimento
de materiais de expediente ORGAO SOLICITANTE: CAMARA
MUNICIPAL DE COEHO NETO. ENDEREÇO: Rua Rio, Branco, s/n, centro, Coelho Neto-MA DATA: 03/05/2019 HORARIO:
08 :00 (oito horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Rua Rio Branco, s/n, centro, Coelho Neto-MA, no horário
08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02
resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 21 O x 297mm, 75
gim', ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente
ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de
edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Coelho
Neto- MA, 15 de abril de 2019. Domingos de Sousa Leal Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL D.,J: GOVERNADOR
EDSON LOBAO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019.
A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede
na Rua Urbano Rocha, s/n, Centro, Governador Edson Lobão- MA,
através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n° OI 0/2019 de 02
de janeiro de 2019, torna público que, com base na Lei Federal n°
I 0.520/2002, Lei. n°. 8.666/93 , Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove ~horas)
do dia 03 de Maio de 2019 a licitação na modalidade PREGAO, na
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a
Contratação de empresa para Prestação dos serviços de licença de uso
e manutenção de sistema de informática, que integre os sistemas de
gestão pública de contabilidade e Informações públicas, de interesse
desta Câmara Municipal. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" feira, no horário das
(oito horas) ás 13 :00hs (treze horas), onde poderão ser conou obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA),
de Abril de 2019 . Rayanne Silva Machado- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE_SANTA QUITÉRIA
DO MARANHAO
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE fRECOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO
MARANHÃO - MA, vem divulgar sua intenção de aderir,como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federa
n° 18 .666193 , Lei Federal n°. l 0.520/2002 , ele o Decreto Federal
n°. 7.892/2013, conforme especificações abaixo: Edital Pregão Sistema de Registro de Preços n°. 130/2017- e seus anexos; Ata
de Registro de Preços n°. 076/2018 - CCL, referente ao Pregão
130/2017 e Processo Adrn . N°. 255619/2017 - CCL; Vigência da
Ata : 21 de março de 2018 a 21 de março de 2019 . - Publicação da
Ata: 04 de abril de 2018 a 04 de abril de 2019.- Órgão Gerenciador: ESTADO DO MARANHÃO-GOVERNADORlA-COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO -CCL -GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS -GPR- Empresa Beneficiária : FERREIRA
E CHAGAS LTDA-ME/CNPJ : 08.415.520/0001-77- Especificação do Objeto Registrado : Aquisição de carteira universitária para
adultos com prancheta para a Rede de Ensino . Valor Total Estimado da Adesão: R$ 582.140,00 (quinhentos e oitenta e dois mil
cento e quarenta reais) Quantidade registrada: 5250 - Quantidade
Aderida: 2.600 . Destarte, HOMOLOGA o procedimento de "Caro-

na" neste ato registrado conforme justificativas demonstradas em
processo administrativo. Santa Quitéria do Maranhão - MA, 05
de abril de 2019. Norberto Moreira Rocha- Prefeito Muni cipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO; REFERÊNTE : AO PREGÃO PRESENCIAL: N. 0 004/2019. Objeto: Prestação de serviços profissionais
técnicos especializados para o apoio ao gerenciamento, supervisão e
fiscalização das obras relativas aos contratos de repasse e convênios,
bem como acompanhamento, monitoramento e alimentação nos portais SINCOV, SIMEC, FNS, FUNASA, SIGA e elaboração de projetos de engenharia, para o Município de Sítio Novo -MA, em conformidade com anexo I (plano de trabalho) . FUNDAMENTO LEGAL:
Lei Federal! 0.520/02 bem como também com a Lei Federal8.666/93
e suas alterações posteriores valor global de R$ : 99 .600,00 (Noventa
e nove mil e seiscentos reais). O pregoeiro resolve adjudicar o objeto
licitado ao licitante: L4 PROJETOS E CONSULTORiA- EIRELE,
inscrita no CNPJ: 21.189.403/0001-09 . Localizada a Rua Urbano
Santos no 155 sala 1702 Edifício Aracati Office - Centro Cidade de
Imperatriz - MA. Sítio Novo Maranhão, 27 de Fevereiro de 2019 .
Davi Silva Pereira -Pregoeiro.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Prestação de serviços profissionais
técnicos especializados para o apoio ao gerenciamento, supervisão
e fiscalização das obras reta ti vas aos contratos de repasse e convênios, bem como acompanhamento, monitoramento e alimentação
nos portais SINCOV, SIMEC, FNS, FUNASA , SIGA e elaboração
de projetos de engenharia, para o Município de Sítio Novo - MA,
em conformidade com anexo I (plano de trabalho). HOMOLOGO
para devidos fins de direito a proposta encaminhada e assinada pela
empresa: L4 PROJETOS E CONSULTORiA- EIRELE, inscrita no
CNPJ: 21.189.403/0001-09 . Localizada a Rua Urbano Santos n° 155
sala 1702 Edifício Aracati Office - Centro Cidade de Imperatriz MA. No valor de R$ : 99.600,00 (Noventa e nove mil e seiscentos
reais). Sítio Novo Maranhão, 07 de Março de 2019 . João Carvalho
dos Reis Prefeito Municipal.
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
008/2019. CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Sítio Novo/
MA. CNPJ: 05.631.031 /0001-64. Através da Secretaria Municipal
de Educação, CONTRATADA. MARLENE DA SILVA SOUSA,
CPF: 032.553.733-01 OBJETO: Locação de um Imóvel Residencial
para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado ao
funcionamento do anexo da Escola Municipal Ezequiel Ramim localizada no Assentamento Oziel Pereira_Zona Rural do Município de
Sítio Novo - MA, FUNDAMENTAÇAO LEGAL: Artigo 24, Inciso
X, da Lei Federal no 8.666/93 . Ratifícaryão em 05/04/2019. VALOR
CONTRATUAL R$ : 2.250,00 (Dois mtl duzentos e cinquenta reais).
PRAZO CONTRATUAL: Até 31 / 1212019. JOÃO CARVALHO DOS
REIS -Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
AVISO DE CANCELAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL W
008/2019-CPL. A Ptefeitura Municipal de Matões do Norte, torna
público que o PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019, do tipo Menor
Preço, seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇO para
eventual e futura contratação de empresa para Prestação de Serviço
de Eventos (festa do trabalhador) de interesse do Município de Matões do Norte - MA, conforme Anexo I do Edital, que se realizaria no
dia 17.04.2019, às 14:00h, na Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal. FICA CANCELADO por questões administrativas. Maiores Informações no mesmo endereço e horário de 08:00
horas as 12:00 horas . Matões do Norte- MA em 15 de abril de 2019 .
Francisca Jackelyanne Nunes Chaves. Secretária Municipal de Administração e Finanças. CPF: 603 .923 .973-58. Portaria nu I 06-2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No 001/2019 . O Município de
Santa Luzia/MA torna público aos interessados a Chamada Pública n"
001 /2019, para Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme§ ( 0 do art. 14 da Lei n. 0 11.947/2009 e Resolução do FNDE n.•
04/2015 de 02/04/2015. O recebimento da Documentação de Habilitação
e do Projeto de Venda, ocorrerá no dia 09 de Maio de 2019, às 11:00
(onze) horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Avenida Nagib Haicke1, s/n°, Centro de Santa Luzia/MA. O
Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona
a Comissão Permanente de Licitação. Santa Luzia/MA, 16/04/2019, ANTONIO DA SILVA- Secretário Municipal de Educação.
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PREFBT]JRA MUNCIPAL DE 1MPE RATJVZ
COMISSAO PERMAHENlE DE LJPTAÇAO
AVISO DE RESULTADO DE UCfTAÇAO (EIIRATA)
PREGÃO PRESENCIAL N' 12112018
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