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TERÇA-FEIRA, 03 - MARÇO - 2020

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO.
O presente procedimento, com fundamento no artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em face dos elementos constantes no PROCESSO de DISPENSA DE LICITAÇÃO
002/2020-CPL. Processo Administrativo 20200103.02 profissional:
REINALDO CASTRO ARAUJO OBJETO: contratação de profissional especializado na hospedagem alimentação do web site e manutenção do Diário Oficial VALOR R$ 17.050,00 (dezessete mil e
cinquenta reais). Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, HOMOLOGO/RATIFICO a contratação da empresa, Lago do Junco. 28 de janeiro de 2020. Sergio Lois Oliveira Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal.
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO.
O presente procedimento, com fundamento no artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em face dos elementos
constantes no PROCESSO de DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020CPL. Processo Administrativo 20200103.04 PROFISSIONAL: WILSON DANTAS DA SILVA JUNIOR OBJETO: contratação de profissional especializado na operação e processamento de folha de pagamento,
assessoria inclusive no envio, acompanhamento de declarações acessórias
(RAIS,DIRF,SEFIP/GFIP,DCTF) e prestação de contas. VALOR R$ 14.300,00
(quatorze mil e trezentos reais). Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, HOMOLOGO E a contratação da empresa,
Lago do Junco. 28 de janeiro de 2020. Sergio Lois Oliveira Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. A
Câmara Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 10:00
(dez) horas do dia 17 de março de 2020, na sala do Gabinete da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, localizada na Avenida
Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000., Licitação, na
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, para a contratação
de empresa para prestação de serviços gráficos de interesse da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, na forma da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante mídia eletrônica no site da Câmara Municipal de Capinzal do Norte – MA www.cmcapinzaldonorte.ma.gov.
br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo
21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados no
endereço acima. Capinzal do Norte - MA, 27 de fevereiro de 2020.
Jardel Kassio da Silva Medeiros. Pregoeiro oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.
A Câmara Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 14:00
(quatorze horas) horas do dia 17 de março de 2020, na sala do Gabinete da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, localizada na
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000., Licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, para a contratação de empresa para aquisição de material de limpeza de interesse da Câmara Municipal de Capinzal do Norte - MA, na forma
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante mídia eletrônica no site da Câmara
Municipal de Capinzal do Norte – MA www.cmcapinzaldonorte.ma.gov.
br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo
21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem
o Edital. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados no
endereço acima. Capinzal do Norte - MA, 27 de fevereiro de 2020.
Jardel Kassio da Silva Medeiros. Pregoeiro oficial.

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO.PROCESSO
Nº 105/2019.PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020.A Câmara Municipal de Balsas, por intermédio da sua Pregoeira, torna público o
resultado de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada, de combustíveis (Gasolina comum, Óleo Diesel S 10 e Óleo Diesel S 500)
para a Câmara Municipal de Balsas-MA, visando o abastecimento
da frota de veículos pertencentes a Câmara Municipal e aos veículos
de apoio às atividades legislativas dos vereadores no exercício da
vereança, objetivando dar continuidade no bom andamento dos
trabalhos do Legislativo, sagrando-se vencedora a empresa:
EMPRESA
PETRO COMERCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJ

VALOR
TOTAL

23.433.311/0001-40 R$ 227.430,00

conforme proposta de preços anexa ao processo licitatório, estando de
acordo Lei Federal 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93. Balsas/MA,
17 de fevereiro de 2020.MAÉCILA BRITO DE SOUSA-Pregoeira
RESULTADO DE LICITAÇÃO.PROCESSO Nº 007/2020.PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2020.A Câmara Municipal de Balsas, por intermédio da sua Pregoeira, torna público o resultado licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento, de
forma parcelada, de água mineral para a Câmara Municipal de Balsas
até 31 de dezembro de 2020, sagrando-se vencedoras as empresas:COMERCIAL DE BEBIDAS PURAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 17.741.258/0001-41, valor total de R$ 23.904,00 (vinte e três mil,
novecentos e quatro reais);IARAI SANTOS SOUSA COMERCIO-ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.819.017/0001-17, no valor total de R$
24.195,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais), conforme
propostas de preços anexas ao processo licitatório, estando de acordo Lei Federal
10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93. Balsas/MA, 17 de fevereiro de 2020.
MAÉCILA BRITO DE SOUSA.Pregoeira
RESULTADO DE LICITAÇÃO.PROCESSO Nº 008/2020.PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 03/2020.A Câmara Municipal de Balsas, por
intermédio da sua Pregoeira, torna público o resultado licitação em
epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para aquisição para aquisição de peças genuínas ou similar, acessórios e lubrificantes e prestação de serviços
de mão-de-obra com a reposição de peças, revisões periódicas, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais de
propriedade da Câmara Municipal de Balsas, sagrando-se vencedoras as empresas: MECANE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME –
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.903.387/0001-42, valor total
de R$ 54.800,36 (cinquenta e quatro mil de oitocentos reais e trinta
e seis centavos).FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.650.632/0001-17, no valor total de R$
56.300,00 (cinquenta e seis mil e trezentos reais).COSTA & NOLETO LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.960.250/0001-03,
no valor total R$ 53.423,76,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos
e vinte e três reais e setenta e seis centavos).conforme propostas
de preços anexas ao processo licitatório, estando de acordo Lei Federal
10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93. Balsas/MA, 17 de fevereiro de 2020.
MAÉCILA BRITO DE SOUSA-Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.
Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados
que, com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que cou-

