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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° 006/2019. OBJETO:Registro de Preços para locação de
equipamentos multifuncionais (impressora, copiadora e scaner). DATA DE ABERTURA:
19/07/2019, ás 16:00 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://\v\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 quadrosLde aviso.

Pregoeiro

D.O.PUBLICAÇÕES DE

SEXTA-FEIRA,05 - JULHO - 2019
gão Presencial n° 025/2019/CPL/PMAC, do tipo menor preço, para

Públicas na modalidade PREGÃO PRESENCIAU^onibrme-abei-

contratação de serviços Omerários, no dia 23 de julho de 2019, às

xo discriminadas, na forma da Lei Federal n° 10.520)<k^02, Decreto
Mimicipal n". 005, de 04 de janeiro de 2017, Decreto
007, de 06 de janeiro de 2017, Lei Federal n''8666/93 e suas altera
ções 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

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 Municipal. 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 IBhOOmin (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 junho de 2019.

JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR — Pregoeiro

PROC.N"083/2019

PREGÃO PRESENCIAL

MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Água Doce do
Maranhão,Estado do Maranhão,toma público a abertura das seguin
tes licitações:

Objeto: Registro de Preços Contratação de empresa para Prestação
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,
galerias e congêneres,no Município de Alto Pamaiba - MA
PROC.N» 058/2019

DE LICITAÇÃO

DATA DE

OBJETO

ABERTURA

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

Pregão Presencial
n" 005/2019

1 OhOOmin. Menor Preço/item

EM SRPN» 04/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO

MODALIDADE

Data/Hora de Abertura 22/07/2019-

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

transporte sanitário
Registro de preços para locação
19/07/2019, ás
Pregão Presencial
de equipamentos multifiincionais
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/n. Centro,no horário das 08:00 às 12:00 horas. Site

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

MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 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-

llhOOmin. 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 Pamaiba /MA,

Alto Pamaiba - 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 Pamaiba - MA, avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada
na Av. Rio Pamaiba, n° 820, Centro, Alto Pamaiba/MA, Licitações
Públicas na modalidade TOMADA DE PREÇOS, conforme abako
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: comissãodecplap@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, comunica

TOMADA DE PREÇOS
N° 14/2019

Data/Hora de Abertura: 22/07/2019

09h00min. Menor Preço

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

Objeto: contratação dc empresa prestadora de serviços técnico-ju-

em epígrafe: DA DECISÃO DO PREGOEIRO: DECLARAR FRA

ridicos, de assessoría tributária, consultoria e contenciosojudicial,

CASSADO o procedimento licitatório, tendo por fundamento que à
empresa participante do certame, não atendeu aos "A Qualificação
Técnica" publicados no Edital de licitação do Pregão em epígrafe.

especializados em recuperação de créditos tributários referentes ao
ICMS do Município como contribuinte de fato, acompanhamen

INFORMAÇÕES:Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Amarante do Maranhão, situada na Av. Deputado La
Roque, 1229, bairro Centro -Amarante do Maranhão - MA,FONE:
(99) 3532-2136 e-mail: CDlamarantedoma@hotmail.com. Amarante

do Maranhão/MA - RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA/MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL,do Mtmicípio de Alto Pamaiba - MA,avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada
na Av. Rio Pamaiba, n° 820, Centro, Alto Pamaíba/MA, Licitações

to na apuração do valor adicionado do MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA,com treinamento e acompanhamento de servidores
municipais,objetivando o cálculo do IPM-índice de Participação
Municipal na arrecadação do ICMS,com incltisive, com enfoque
na apuração do cálculo, fiscalização dos repasses mensais do IPM

ao Município pelo Estado do Maranhão e recuperação de receitas
públicas municipais vinculadas ao repasse a menor do IPM,atra
vés de demandas judiciais, com elaboração de peças, comparecimento em audiências, sustentações, arrazoados, c, qualquer outra
peça judicial necessária a recuperar tais receitas municipais..
Alto Pamaiba - MA,02 de julho de 2019. CHARLES CORREIA
CASTRO JÚNIOR-Presidente da CPL.

DIÁRIO OFICIAL .
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DOS municípios
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N^ 2129
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO

MARANHãO

PJÈtAZÕ COM SÜPTlÉSSÃÔ DE SERVÍÇÔS É VALOR
PARTES: Município de Alcântara - MA.J R

EIRELI. OBJETO DO CONTRATO: Contrataçâj

para prestação de serviços contínuos de link di
AVISO DE UCITAÇÃO

Empresa
)met para a/

Secretária Municipal de Saúde. VALOR: R$ 2^.600,00 (vinte,
e sete mil e seiscentos reais) DATA DA ASS

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do

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

Maranhão, toma público a abertura das seguintes licitações:

e Pregão Presencial n® 021/2018. Unidade OraaillUliláil
02.007 - Secretaria Municipal de Saúde. Projeto ohkAtividadi

MODALIDADE DE

LICITAÇÃO

DATA DE
ABERTURA

OBJETO

Pregão"PrSsenciãliío A^UMÇãõ de 01(úm)'

19/07/2019. âsS

caminhão compactador de lixo 09:00 horas

003/2019

Registro de Preços para
aquisição de material e
insiunos odontológlcos
Aquisição de 01 (um)veículo
Pregão Presencial n®
utilitário, do tipo VAN para
005/2019
transporte sanitário
Registro de preços para
Pregão Presencial n® locação de equipamentos
Pregão Presencial n®

19/07/2019, ás

004/2019

11:00 horas

multifuncionais (impressora,

006/2019

19/07/2019, ás
14:00 horas

10.301.0011.2063- Manutenção e Funcionamento
Municipal de Saúde. 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 da
Conceição Novais Ferreira, Secretária Municipal de Saúde, p/
CONTRATADO:Jorge Ricardo Ribeiro Dias. Alcântara - MA,20
de maio de 2019.

19/07/2019, ás

Publicado por:JOSUELMO ANDRé SOUZA FARIAS
Código identificador: 41fae8895f81887e9b2089d0a07f8d63

16:00 horas

copiadora e scaner)

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

daá

08:00

às

12:00

horas.

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

Site

http://www.aguadocedomaranhao.ma.gov.br . Água Doce do
Maranhão/MÁ, 03/07/2019, Marcelo Guimarães Boucinàas Pregoeiro.

Publicado por: EMÍDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS

Código identificador: 9e341d50ca281b512f4al^dc87fOd8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCâNTARA

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 Unk de intemet para a
Secretária Municipal de Desenvolvimento social da Mulher e da

Igualdade facial. VALOR:6$ 2'f.666,66 (vinte e sete mil e
seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de
2019. BASE LEGAL: Lei Federal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
PRAZO COM SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E VALOR - LINK
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 Internet para a
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.
VALOR: R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Federal n® 8.666/93 e

Pregão Presencial n® 021/2018. Unidade Orçamentária:
02.009 - 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/

DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019. BASE LEGAL: Lei

CONTRATADO:Jorge Ricardo Ribeiro Dias. Alcântara - MA,20

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 maio de 2019.

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

de Atividade: 04.122.0003.2016- Manutenção e
Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração,

Planejamento e Gestão. Elemento de despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte de
RéCUrsov 01. PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/04/2at& e térmlUO'
em 25/04/2020. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: José
Rogério Paixão Lopes, Secretário Municipal de Administeação,
Planejamento e Gestão, p/ CONTRATADO: Jorge Ricardo
Ribeiro Dias. Alcântara - MA,20 de maio de 2019.

Publicado por:JOSUEUdO ANDRé SOUZA FARIAS

Código identificador: dad8387bea92aÓÓ308c57c972beaaf9

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
PRAZa COM BUPRESSÃO 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

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

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

INTERNET

Unidade Orçamentária: 02.005 - Secretaria Municipal de

n® Federal n® 8.666/93 e Pregão Presencial n® 021/2018.
Educação. PrOjétO de Atividade: 12.122.0006.2029-

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE
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ladas dc nstduas-compostos,em oila deSão Irlissetã implantar uma
sua maioria,por pUstkosebititrai caictdadnia capax lic apontai a
i)c<i|jin<i-V9ipaRir»isinans.Iiir quantidade delesiduosdespejadas
nãa haver dsdospiecisos.nestesen- constantemente nos mates.A metido,lefeiente ãcapilsl maranheiue, lodalogw.fkscnvofvkbprlalSWA
o piojrlo lana-se esseorial para o clançatiacmjunhnciERaliflndndcfincamcmn tk medidas cíclKas nêsial.foi apiTseotaila pela pri
no combate à problemática local, meira vaem um evento inlema-

baieta tealiiiade tio Uxo nosocea

3iiU3ltiieiite,dDis milliães de toue-

fortalecer poUticas de cooscimlinçãii amhicnliil,nxluçãii na gciaçêo de cesíduQS e priticassustentiveisentrea pcpuíiçàa O objectra
ê adequar o manejo dos tesiditos
sAlidas c cciluxir a quantidade dc
Uxo descartado iiregulaimeme nas como destacou Sãva.
*A missão do ptojrlo ê,justa
cidades.A programação,que enr'tra-se na tarda da haja,mriiti dr- mente,conxlauironmn í asituaçãn
haies e palestras cnm espctialis- em cada local,quaissão as fontes
tai rm gistão dc resíduas sdlidos dc vaxamcDto dc irsfduos para a
doSapa;ria Aaaodaçàotiarrrwrfn- msr nesta localidade e qusl é o
tuddaRraiduosSãlidas(ISVi».si^ plano de ações que a gente pode
desemolnn para eritsrqueesteIko
em in^ès),Minisiêrio do Meio Am
biente(MMA),alêm de especialis- vã paiat no mar. E isto tjue nõs

nos.'Kojc,aqui cm São Luís,se
dã mais um passo oeste cenário,
na medulaem ipie vai ser liinçndiI
uma chamada para que municipioa ctnteiius pouam leceber
apoio nacional n inirmacíonal
para que possa desenvolver ações
concretas e tangíveis para reduzir
osimpactosque oliso no martiax
pata a economia,turismo,nacrrJonal diuante a confonicia e,de eaçãn e. principalmente, para a
acnidncnmCailns.<iíhaP9hn,setã

saúde dos ecossistemas marinlios.

essencial para o desenvolvimento
tio projeto.IsiarainilninCTêuma

em uiD momento em que vamos

O desafia é giandr,masaccedíiamosqur.ram cooidmaçsa inte
gração e orietitaçãa desses esfor
ços. poderemos reverter este
qustlro*. apontou.•

piedsarveiificsra stttiação munie;
ijuandu as ações furem fmpUnto-

fntcen cm oetadoraasBsa/ddazii

ferramenta de mondaramenio

desleplano de ações.Ba vaieiitrar

n*0l(Vi7. Dcacto Muncctri n* 01Z17. Decreto Mjnic^n* 01^17 c
tuOtídbirUnMnta a&(BtftúUÇõM O» lei n* â CCCf93 e kum aacraçoea

postenorca. faro rcjSua òs 00 OOhs(nove horos) do diii 06 cte oposto
de 2019. ItoUtao rs msdslMade CONCORriÊNCtA f001.-2019.(wa
regcstto do preçoa. do tpo rnena preço, tendo por atpdo o cvcnUal
oontraíaçao de «rnpgcca de engcrbaroí cnrl para rmeução dos
acfvtçQs dc mcticaio dc cs^rodoa vioncss no mundpéo dc Lorcto-MA.
de ntefKtse desta AdminKtniçAo Púbüca A presente Ocftaçáô serA

ree^tsoda no Mtia dc rcurtãoo do Prcfcduro Murràoi óe lorcio. situada
rui Praça JOM do Cgr» CotíPo. 104. Outro CEP 65695000 lorefo
(fvIA} e «oíd prcaxada peto pcogoceo doada proícdjro munopal O
erfital e bbaa la^âs eSAo a dttposiçdo rir» tntefcwados no eodneço
aupro. dc 2* a 6* fc;ni. cm diot útc». no horftrto do» 00 OCA (oito hcn»)

àt I2.00b (doze hora») e no amo «Adai doate porkr «xacoSvo wAWlorot(irrKi(}ovbf. onde poderSo aer cxmsUtado» ou obbdo»
gfutuátávnonip Esdarcarnrmtoe odicuxiaB» no mesmo endereço c/ar
pelo tdctone (0-*99)5544-Ot 76.
Local» Ma.2G dejiairtoda30i9
Anton-o Muoct FNoo Bor^cv
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