PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ESTADO DO MARANHÃO _ _ _ _ _ _ __
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019

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 07 de Junho de 2019 a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a
Contratação de empresa para aquisição de materiais de Construção, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Governador Edison Lobão - MA. Este
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra , de 23
a 63 feira , no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.

Governador Edson Lobão (MA) , 22 de Maio de 2019.

Pregoeira

R. Urbano Rocha , S/N , Gov. Edison Lobão- MA, CEP: 65928-000
C NPJ: 01 .616.688/0001-00
NADOR EDISON LOBAO
www.camaragovernadoredisonlobao.ma.gov.br
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LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL

data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses,
condicionada sua eficácia à publicação na Imprensa Oficial.
DATA DA ASSINATURA: 16 de Maio de 2019. Governador
Edison Lobão- MA, 16 de Maio de 2019. Gleison da Silva
lbiapino Vereador Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO , EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO , EXTRATO DE CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL W
006/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha , s/n, Centro,
Governador Edson Lobao - MA, através da sua Pregoeira,
institulda 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 07 de Junho de 2019 a
licitação na modalidade PREGAO, na forma PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço, por Item , objetivando a Contratação
de empresa para aquisição de materiais de Construção,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de
Governador Edison Lobão - MA. Este Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2" a e• feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs
(treze horas) , onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA), 22 de Maio
de 2019. Rayanne Silva Machado- Pregoeira.
EXTRATO DE CONTRATO n° 20190516.005/2019
OBJETO : 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. VALOR TOTAL: R$ 17.580,00 (dezessete mil
quinhentos e oitenta reais) . ORGÀO : CÂMARA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO ;
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO ; AÇÃO : 01 .031 .0001.2-001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL; NATUREZA
DA DESPESA: 3.3.90 .39 .00.00 - Outros serviços de
Terceiros - Pessoa Jurldico. PARTES: Câmara Municipal
de Governador Edison Lobão - MA, Sr. Gleison da Silva
lbiapino- Vereador Presidente, pela CONTRATANTE, e o
Sr. Edson Roque Pesconi , Representante Legal da
empresa: FENIX. COM. -CONTEÚDO E TECNOLOGIA
LTDA- EPP, pela CONTRATADA. VIG~NCIA: a partir da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.governadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-56052019569
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Diário Oficial do Legislativo Municipal
INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N" 003/2017 DE 27 DE MARÇO DE 2017
Rua Urbano Rocha, s/n , Bairro Centro CEP : 65928-000- Governador Edison Lobão -MA
www.governadoredisonlobao.ma.qov.br

Gleison da Silva lbiapino
Presidente

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.governadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-56052019569

QUARTA-FEIRA, 22- MAIO- 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDSON LOBÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019.
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° O10/2019 de 02
de janeiro de 2019, toma 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 07 de Junho de 2019 a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a
Contratação de empresa para aquisição de materiais de Constmção,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Governador
Edison Lobão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das
08 :00hs (oito horas) ás 13 :00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA),
22 de Maio de 2019. Rayanne Silva Machado- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA- MA
VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N" 033/2019.
icípio de Açailândia (MA), através da Prefeitura Municipal de
lândia, por meio da Comissão Central de Licitação- CCL, toma
público aos interessados que, com base na Lei n• 10.520/02, Lei n•
123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal n• 134/2015,
Decreto Municipal n• 136/2015, Decreto Municipal n• 177/2018, e
subsidiariamente as disposições da Lei n• 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar no dia 4 de Junho de 2019 às 09:00h (nove
horas), a licitação na modalidade Pregão Presencial n• 033/2019,
do tipo Menor Preço (por item), visando a eventual contratação de
pessoa juridica especializada para prestação dos serviços de SEGURO para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de
Açailândia, contra danos materiais resultantes de sinistros de colisão,
incêndio, roubo e furto , danos materiais, danos corporais, danos a terceiros, morte, invalidez, despesas médico-hospitalares, cobertura de
vidros e assistência 24 horas (reboque tipo prancha, assistência mecânica, chaveiro e vidraceiro). A presente licitação será realizada no
auditório da Prefeitura Municipal de Açailândia, situada à Av. Santa
Luzia, stn•, Parque das Nações, Açailândia (MA) e será presidida pela
pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, em
dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo- www.acailandia.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia (MA), 20 de Maio de 2019. SIM O E
PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA
RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL
EM SRP N" 13/2019. A Comissão Permanente de Licitação- CPL
toma público o resultado de julgamento do Pregão Presencial, cujo
objeto é o Registro de Preços para futura e eventual Contratação
de Empresa para Aquisição de Materiais Para Sinalização Temporária de interesse do Departamento Municipal de Transito- DMT.
Não houve empresas interessadas, restando a mesma DESERTA ..
Balsas-MA, 13 de maio de 2019. Higino L. dos Santos Neto. Pregoeiro.
RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL
EM SRP N" 14/2019. A Comissão Permanente de Licitação- CPL
toma público o resultado de julgamento do Pregão Presencial em
SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual
Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Para Fabricação e Implantação de Placas de Sinalização de interesse do
Departamento Municipal de Transito- DMT. Não houve empresas
interessadas, restando a mesma DESERTA. Balsas - MA, 09 de maio
de 2019. Higino L. dos Santos Neto. Pregoeiro.

PREFEITURAMUNICIPALDE BARRADO CORDA- MA
PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. O Coordenador de Receitas e Despesas de Barra do Corda (MA), no uso de
suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação
virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a inexigibilidade de licitação, nos termos seguintes: I. Processo de Inexigibilidade 021/2019. 2. Justificativa: Inviabilidade de competição. 3. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços para a realização da
Punga com artistas locais, que se apresentarão do dia 01 a 13/05/2019,
através da Secretaria Municipal de Cultura. Contratado: S. TORRES
MENDES - ME, CNPJ sob o n• 22.529.439/0001-49. 5.Vigência: 04
(quatro) meses. 6. Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Dotação orçamentária: 13.392. 1004.2044.0000; 3.3.90.39.00. Barra do
Corda (MA), 16 de abril de 2019. FRANCISCO MÁRCIO ARAÚJO
LÔBO- COORDENADOR DE RECEITAS E DESPESAS.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N• 036/2019. A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda-MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos
que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Kits Enxoval para Recém-Nascido, atendendo
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. BASE
LEGAL : Lei Federal o• 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal
n.• 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do
dia 05 de junho de 2019 . O Edital estará à disposição para consulta
gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município.
Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor
de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Rua Isaac
Martins, n• 371, Centro, Barra do Corda-MA. 20 de Maio de 2019.
Sara Ferreira Costa Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE- MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO . Pregão Presencial n•

OI 0/2019- CP L. O Município de Benedito Leite (MA), por meio da
Comissão Permanente de Licitação- CPL avisa aos interessados que
o Pregão Presencial n• 010/2019 - CPL, objetivando a contratação
de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública no município de Benedito
Leite -MA, incluindo fornecimento de materiais, com abertura
prevista para o dia 23 de maio de 2019. às 09h00min (nove horas),
fica adiada para o dia 06 de junho de 2019, às 14h30 (catorze
horas e trinta minutos) no mesmo local. Informações adicionais no
endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.
leite@gmail.com. Benedito Leite/MA, 20 de maio de 2019. Ramon
Carvalho de Barros- Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Benedito Leite(MA), por
meio da Comissão Permanente de Licitação- CPL, toma público aos
interessados que, com base na Lei o• 10.520/02, Decreto Municipal
n• 009/2017 aplicando-se também os procedimentos determinados
pela Lei Complementar n• 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei n• 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 10h30 (dez horas e trinta minutos) do
dia 06 de junho de 2019, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n• 011/2019 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo
por OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de terceirização de mão-de-obra em caráter complementar ao município de Benedito Leite - MA.
LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua
07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO
EDITAL : O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Muni-
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Governador recebe embaixador
canadense para debater coopera~ão
científica e tecn
•
rworer
6m busca de parcerias internacionais para o desenvolvimento de projetos no Maranhão, o governador Flávio
Di no recebeu, na manhiidesta terça-feira (2 1), o embaixador do Canadá, Riccardo
Savone. O encontro, no Palácio dos Leões, contou com
a presença dos secretários
Lufs Fernando Silva (Programas Estratégicos) e Davi
Telles (Ciência, Tecnologia e
Informação).
Durante a rcuniOO, o governadorAávio Dino apresentou
as potencialidades de crescimento do estado, bem como
as áreas prioritárias para a
parceria internacional, com
investimento em ciência, tecnologia e polfticas sociais, visando gerar oportunidades
para marnnhenses na futura
exploração comercial da Base
de Alcântara.
Com a cooperação, o Governo pretende ampliar formação e di fusiio científica
para crianças e adolescentes, fomentar e financiar pesquisas científicas e ampliar
programas de intercâmbio
internacional .
"llvemos um diálogo sobre
cooperação internacional, especialmente no que se refere
à dimensão científica e tecnológica. Abrangendo desde
programas como o Cidadão
do Mundo, que j á se desenvolve em larga medida com
instituições canadenses, até à
futura exploração comercial
da base de Alcântara. Uma
agenda clara, que interessa
ao nosso estado e interessa a
nossa população ", pontuou o
governador.
De acordo com o embaixador Riccardo Savone, há
muitas possibilidades para a

cooperação entre Canadá e
Maranhão. "Sabemos dos investimentos que o estado está
fazendo e vemos que o Canadá pode apoiar isso. Queremos fornecer tecnologias
para apoiar o erescimentoque

Junho se aproxima e o clima de Sno João vai invadindo
as rodas de conversa em todo
o Maranhlo. Para aquecer ainda mais essa expectativa, o
Governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de &tado
da Culotra (Secma), começou
a anunciar os artistas que vão
abrilhantar essa festa. E o primeiro nome foi ningu6m monos que Alceu Vai ença O cantor pernambucano fará a sua
apresentaçilo no primeiro dia
do Sno Joilo do Maranhlo em
Sno Lufs , dia 19 de junho
(quarta-feira), às 2Jh, na Praça Maria Aragilo.
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ção . "O Canadá 6 um dos
maiores pafses do mundo e
produz satélites que p-ecisam
entrar no espaço. Queremos
muito ver Alcântara ser um

sucesso, com crescimento
sustentável", garantiu.

Alceu Valen!a fará a abertura do
São João do Maranhão 2019
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está acootecendo aqui no estado", disse.
Na segunda-feira (20), Savone fez uma visita à cidade
deAicllntara, a fim de conhecer os potenciais e observar
oportunidades de coopera-
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• Alceu volta ao nosso SAo
João trazendo todo o seu talento
e experi!nc.ia para somar com
essa ~ande festa, que contará
ainda com grupos de bumbameu-boi, cacuriá, tambor de
crioula , forró, shows e muito
mais . No decorrer dos próximos dias vamos anunciar toda
a prolf"'maçllo", garantiu a secretária adjunta de cultum da
Secma , Vanessa Leite.
Neste ano o Silo Joio do
Mamnhllo terá arraiais oficiais
em lmpemtriz, de 12 a IS de
junho, e em Silo Luis, de 19 a
30 de junho no IPEM e na Praça Maria Aragiio, e dias 21, 22,
28 e 29 de junho na Pmça Nauro Machado, que tamb6m ..,.
cebenl as prtvias nos dias 14 e

IS de junho.
Ali!m dos arraiais oficiais, o
SAo Joilo acontece, tamb6m,
nos bairros da Cidade Operária, Joilo de Deus, Anil, João
Paulo, Liberdade, Anjo da
Guarda, Latgo de Santo Ant6nio (22 a 29 de junho) e Coh&jap {I a 13 de junho).
Outra atraçlo que faz parte do calendário junino silo as
feitas Encontro de Gigantes ,
Arraiá do Povo, Arena Pátio
Norte, Encontro de Danças
Portuguesas e Manifestações
Culturais, São Pedro, SAo
Marçal , Encontro de Miolos
de Boi e Festival de Zabumbas. Estes eventos tamb6m
receberam apoio do Governo
do Estado .
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AUTO POSTO VALE DO SOL OlPJ 05 .8~. t77/000I-08, torna
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