Proc. N'

ASS..

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão - PMADM
CNPJ: 01.612.339/0001-01

QUADRO DE AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do
Maranhão, toma público a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE DE

LICITAÇÃO: Pregão Presencial n° 005/2019. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo
utilitário, do tipo VAN para transporte sanitário. DATA DE ABERTURA: 19/07/2019, ás
14:00 horas. O Edital se encontra a disposição dos interessados para consulta ou retirada
gratuita, na Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na Rua de Nazaré, s/n.
Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Site http://w\vw.aguadocedomaranhao.ma.gov.br

. Água Doce do Maranhão/MA,03/07/2019. Marcelo Guimarães Boucinhas-Pregoeiro.

Declaro para os devidos fins.
de direito, que este documento,
foi afixado, nos quadros de aviso.
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D.O.PUBLICAÇÕES DE'

d SEXTA-FEIRA,OS - JULHO - 2019
gão Presencial n° 025/2019/CPL/PMAC, do típo menor preço, para
contratação de serviços funerários, no dia 23 de julho de 2019, às
09h00min (nove horas), na sede da Prefeitura Municipal de Afon
so Cunha, localizada na Praça da Comunidade, 56, Centro, Afonso
Cunha/MA. CEP. 65505-000, sendo presidida pelo Pregoeiro desta

Prefeitura Mtmicipal. O Edital e seus anexos estarão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2* a 6" feira, no horário das

OShOOmin (oito horas) às BhOOinin (treze horas) onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), feitos exclusivamente,
através de Documento de Arrecadação Municipal. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço e pelo endereço de e-mail cpl-afonsocunha@hotmail.com. Afonso Cunha, MA,28 de jiuiho de 2019.

JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR-Pregoeiro

OS Oct7Á

Públicas na modalidade PREGÃO PRESENCIAlA^^asfbrme abaixo discriminadas, na forma da Lei Federal n° 10.520(2002, Decreto

Municipal n°. 005, de 04 de janeiro de 2017, DecretolHmticipal,
007, de 06 de janeiro de 2017, Lei Federal n''8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n° 123/2006, e demais normas
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2" a 6° feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obti
dos no portal da transparência e/ou in loco mediante a entrega de uma
resma de papel A4. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e
e-mail:comissaodecplap@gmail.com
PROC.N° 083/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Data/Hora de Abertura 22/07/2019-

1 OhOOmin. Menor Preço/item

EM SRPN'04/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO

Objeto: Registro de Preços Contratação de empresa para Prestação

Maranhão,Estado do Maranhão,toma público a abertura das seguin

de Serviços de Natureza Continuada de Locação de Caminhões e Má
quinas Pesadas, por horas,com combustível, para executarem serviços
de compactação,terraplenagem, abertura e desobstrução de vias, pavi
mentação e auxiliarem nas atividades de limpeza e drenagem de canais,

tes licitações:

galerias e congêneres, no Município de Alto Pamaíba - MA

MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Água Doce do

PROC.N"058/2019
MODALIDADE

DE LICITAÇÃO

DATA DE

OBJETO

ABERTURA

Pregão Presencial Aquisição de 01 (um)caminhão 19/07/2019, ás
compactador de lixo
n° 003/2019
09:00 horas
Pregão Presencial Registro de Preços para aquisição 19/07/2019, ás
de material e insumos odontoló^cos 11:00 horas
n° 004/2019

Pregão Presencial
n"005/2019

Aquisição de 01 (um)veículo
19/07/2019, ás
utilitário, do tipo VAN para
14:00 horas

transporte sanitário
Registro de preços para locação
Pregão Presencial
19/07/2019, ás
de equipamentos multifuncionais
16:00 horas
n° 006/2019
(impressora,copiadora e scaner)

O Edital se encontra a disposição dos interessados para consulta ou re
tirada gratuita, na Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada
na Rua de Nazaré,s^ Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Site

http://www.aguadocedomaranhao.ma.gov.br. Água Doce do Maranhão/
MA,03/07/2019. Marcelo Guimarães Boucinhas-Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO

MARANHÃO

AVISO DE UCITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESEN
CIAL N° 42/2014 Processo Administrativo n" 0051/2019 - AVISO

PREGÃO PRESENCIAL
EM SRPN'05/2019

Data/Hora de Abertura: 22/07/2019-

llhOOmín. Menor Preço/item

Objeto: Registro de Preços contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de

equipamentos de informática, com fornecimento de peças/compo
nentes do Município de Alto Pamaíba /MA,

Alto Pamaíba - MA,02 de julho de 2019. CHARLES CORREIA
CASTRO JÚNIOR-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. A Comissão Permanente de
Licitação • CPL, do Município de Alto Pamaíba - MA, avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Miuiicipal situada
na Av. Rio Pamaíba, n° 820, Centro, Alto Pamaíba/MA, Licitações
Públicas na modalidade TOMADA DE PREÇOS, conforme abaixo
discriminada. Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores,e Lei
Complementar n° 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie.

O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no en
dereço supra, de 2* a 6'feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos no portal da
transparência e/ou in loco mediante a entrega de uma resma de papel
A4. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e pelo telefone
e-mail: comissaodecplap@gmail.com

DE LICITAÇÃO FRACASSADA.A Prefeitura Municipal de Ama-

PROC.ADM 119/2019

rante do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitações e
seu Pregoeiro, nomeado por força da Portaria n°. 44/2019, comimica

TOMADA DE PREÇOS

o público em geral, em especial a empresa participante da licitação

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços técnico-juridicos, de assessoria tributária,consultoria e contenciosojudicial,
especializados em recuperação de créditos tributários referentes ao

em epígrafe: DA DECISÃO DO PREGOEIRO: DECLARAR FRA
CASSADO o procedimento licitatório, tendo por fundamento que à

N° 14/2019

Data/Hora de Abertura: 22/07/2019

09h00min. Menor Preço

empresa participante do certame, não atendeu aos "A Qualificação
Técnica" publicados no Edital de licitação do Pregão em epígrafe.

ICMS do Município como contribuinte de fato, acompanhamen

INFORMAÇÕES:Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura

PARNAÍBA, com treinamento e acompanhamento de servidores
municipais, objetivando o cálculo do IPM-índice de Participação

Municipal de Amarante do Maranhão, situada na Av. Deputado La
Roque, 1229, bairro Centro-Amarante do Maranhão - MA,FONE:
(99) 3532-2136 e-mail: cplamarantedoma@hotmail.com. Amarante
do Maranhão/MA - RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA/MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente

to na apuração do valor adicionado do MUNICÍPIO DE ALTO

Municipal na arrecadação do ICMS,com inclusive, com enfoque
na apuração do cálculo,fiscalização dos repasses mensais do IPM

ao Município pelo Estado do Maranhão e recuperação de receitas
públicas mimicipais vinculadas ao repasse a menor do IPM,atra
vés de demandas judiciais, com elaboração de peças, comparecimento em audiências, sustentações, arrazoados, e, qualquer outra
peça judicial necessária a recuperar tais receitas municipais..

de Licitação - CPL,do Mimicípio de Alto Pamaíba - MA,avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada

Alto Pamaíba - MA, 02 de julho de 2019. CHARLES CORREIA

na Av. Rio Pamaíba, n" 820, Centro, Alto Pamaíba/MA, Licitações

CASTRO JÚNIOR-Presidente da CPL.
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PRAZO COM SUPTÍÉSSÃO DE SERVIÇOS E ^VALOR.

PARTES: Município de Alcântara - MA.J lípfflSE^RQ DIAS'

EIRELI. OBJETO DO CONTRATO: Contrat^ÃSs^®^ Empresa
para prestação de serviços contínuos de Hnk dôrintemet para a^

Secretária Municipal de Saúde. VALOR: R$ 27?h(Igj00(^

AVISO DE UCITAÇÃO

e sete mil e seiscentos reais) DATA DA ASSINATuka: 15 de
A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do
MODALIDADE DE

LICITAÇÃO

DATA DE
ABERTURA

OBJETO

Pregão Pr^1áfcláI'no Aguisiçãú dé01(üiu)

19/07/2019, ás

caminhão compactador de lixo 09:00 horas

003/2019

Registro de Preços para
19/07/2019, ás
aquisição de material e
11:00 horas
insumos odontológicos
Aquisição de 01 (um)veículo
19/07/2019, ás
Pregão Presencial n®
utilitário, do tipo VAN para
14:00 horas
005/2019
transporte setnitário
Registro de preços para
19/07/2019, ás
Pregão Presencial n® locação de equipamentos
multifuncionais (impressora, 16:00 horas
006/2019
copiadora e scaner)

abril de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal n® Federal n® 8.666/93

e Pregão Presencial n® 021/2018. Unidade Orçamentária:
02.007 - Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Atividade:
10.301.0011.2063- Manutenção e Funcionamento da Secretaria
Municipal de Saúde. Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 01.

Pregão Presencial n®

PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/04/2019 e término em

004/2019

25/04/2020. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Maria da
Conceição Novais Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, p/
CONTRATADO:Jorge Ricardo Ribeiro Dias. Alcântara - MA,20
de maio de 2019.

Publicado por:JOSUELMOANDRé SOUZAFARIAS

Código identificador: 41fae8895f81887e9b2089dÒa07f8d63

O Edital se encontra a disposição dos interessados para
consulta ou retirada gratuita, na Comissão Permanente de
Licitação-CPL, localizada na Rua de Nazaré, s/n. Centro, no
horáfió

das

08:00

às

12:00

hofas.

Site

ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR- LINK DE

http://www.aguadocedomaranhao.ma.gov.br . Água Doce do
Maranhão/MAv 03/07/2019. Marcelo Guimarães Bouciohas Pregoeiro.

INTERNET

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO COM SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR.
PARTES: Município de Alcântara - MA.J R RIBEIRO DIAS

Publicado por: EMIDIO AUGUSTO COMES PINTO CAlpAS
Código identificador: 9e341d5f5ca281b512f4aÍ94dc87fí)d8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCâNTARA

EIRELI. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa
para prestação de serviços contínuos de link de intemet para a
Secretária Municipal de Desenvolvimento social da Mulher e da

Igualdade Racial. VÃLÕR: R$ ^"7.666,66 (vinte e sete mil e
seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de
2919. BASE LEGAL: Lei Ferderal n? Federal n^^ 8.666/93 e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO COM SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR - UNK
DE INTERNET

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO COM SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR.
PARTES: Município de Alcântara - MA. J R RIBEIRO DIAS
EIRELI. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa

para prestação de serviços contínuos de link de intemet para a
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.
VALOR: R$15.500^00 (quinze mil e quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019. BASE LEGAL: Lei

Federal n® Federal n® 8.666/93 e Pregão Presencial n®
021/2018. Unidade Orçamentária: 02.003 - Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. Projeto
de Atividade: 04.122.0003.2016- Manutenção e
Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração,

Pregão Presencial n® 021/2018. Unidade Orçamentária:
03.009 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da
Mulher e da Igualdade Racial. Projeto de Atividade:
08.122.0016.2083- Manutenção e Funcionamento da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e da
Igualdade Racial. Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Outros

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 01.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/04/2019 e término em
25/04/2020. ASSINATURAS; p/ CONTRATANTE: Maria do
Nascimento França Pinho, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, da Mulher e da Igualdade Racial, p/
CONTRATADO:Jorge Ricardo Ribeiro Dias. Alcântara - MA,20
de maio de 2019.

Publicado por:JOSUELMO ANDRé SOUZA FARIAS
Código identificador: 8b06d6cc9a7e225ba37e2ad91048ba34

Planejamento e Gestão. Éíemento de despesa: 3.3.9Ó.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte de
Recurso:- 01. prazo de vigência: 26/(14/2019 e términ-o-

em 25/04/2020. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: José
Rogério Pai^ãQ Lopesi Secretário Municipal de AdministFação,
Planejamento e Gestão, p/ CONTRATADO: Jorge Ricardo
Ribeiro Dias. Alcântara - MA,20 de maio de 2019.

Publicado por:JOSUEpíO ANDRé SOUZA FARIAS
Código identificador: dad8387bea92aÓÓ3fd8c57c972beaaf9

TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR- UNK DE
INTERNET

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
PRAZG COM SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR.
PARTES: Município de Alcântara - MA.J R RIBEIRO DIAS

EIRELI, OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa
para prestação de serviços contínuos de Unk de intemet para a
Secretária Municipal de Educação. VALOR: R$ 55.200,00
(cinqüenta e cinco mil e duzentos reais). DATA DA

ADIUVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR - UNK DE

ASSINATURA: 15 de abril de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal

n® Federal u® 8.666/93 e Pregão Presencial n® 02Í/2dÍ8.

INTERNET

Unidade Orçamentária: 02.005 - Secretaria Municipal de

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE

Educação. Projélô de' Atividade':' 12.122.0006.2029Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de
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Ào longo desua atuaçãa a entidade
conquistou a representação da ISWA no
Brasil efdl escolhida para ser sede da
Secretaria Regional para a América do SUl da
tPLA (Parceria Internacional para
desenvolvimento da gestão de resíduos junto
3autoridades lotais),um programa
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nos.'Hoje,aqui em Sdo Luis,se
dá mab lun passo neste cenário,
tu medida cm qimvalsa lançado
uma chamada para que muntcipioa costeiros passam receber
constantemente nos nuras.Ame- apoio nsrioirai e intrmaclonai
todologia,lirsrimdvida pHaISWã para que possa dcscnmlvcr ações
clançada ctnjunhn cm Rali(Indo concimt e tangfveb para teduzw
nésia),lói apnseolada pela pri osimpanosque oInã 00 marIÍ3z'
meira vezem um evento bitcma- pus a rronomia.lutnmo,rravrrjoiial duranlr a rimiriêncja e,lir gação e,principalmente,para a
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AVISO OS UCTfAÇAO.
CONCORRéNCCA N* 001/201» - RCOtSTRO Dfi PREÇOS.
O muHdpo <le locelo (f.lA),

óa Pnttíun lAneioai da Lore»

por meo da Comuâo Pcttnanenío de liaUçâo - CML torna púMco
SQStnteressMdcKque.carnbasonaLeinl* 10 570>'9?. Omela MuraapN
n* OKVll. Occrcto (Axcopain* 01^17. OecrctoWjraccMn* 014/17 c
Kue£retâãUinan!& At dí»potiçOftt da IM ri* aCG&93 ê tuat aoeraçoes

potictiorcs faro tcaSua Ò9 09 OChs(nove horas)do du 08 de oggsto

de 2019. liotaçao no modaMode CONCORRÊNCIA n* 001/2019, paia
ru9tstio do proçot. do bpo nwxioi pnrçv, tcndiã poi otfoto o avcnUMtl
oonlnitjifAo de empresa <s« enger^harta ovd para axacuçâo do«
»crviço9 de mcOKiria de cstrodov Monon no rmjnctpio dc Lorvto-MA.
de interesse desta Admrtstraçao PilMãca A presaate Ocftapáo será
fCd^uoda na stila de retKtiOo da i^ctcdura /Amictpai be torcto. ticuada

M Praça Jote do Egm CoNho. i04. Centro CFP C58P5000. Loreio
(MA) G torO prcsidKld pelo progoceo cluata prefeitura muntctpal O
edUat e «eus anexos ttíüt» a rfispantçao dnt Interetudos no erwtereço

supro, de 2* o 6* fevo.cm dtos útets, no hixúrto das08 OOh (oito horas)
as I200h (doze fKm) e no si»o chctai datie poder executivo WAW loreto mo gov Pr. cirvle podetSa ser corauRodus oii cMdos

grotudomcna? fr^ciaroatTVTiYDn drhceanatn ro mesmo crvterpço c/ou
peto telefone (0**99> 9844-01/5.
toreld 14a.20 de junho de 2019
Anton-o Maocl Peco Borges.
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mente,constatar cmnn íasüuoçãn
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do projeta'EstaraViilaiinniéuma

O drsaTio é grande,mas acredita
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de vazamento itc resíduos para o
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plano de ações que a gente pode
desenvolver para cvkarque esteiim
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gração c orientação desses esfor
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ços, poderemos reverter este
quadro*,apontou.•
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