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acima mencionado, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário
das 08:00h às 13:00h, onde poderão ser consultados gratuitamente e/
ou consultados/obtidos gratuitamente no sítio eletrônico: <https://www.
pacodolumiar.ma.gov.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço supra
ou pelo e-mail: licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br e/ou pelo telefone (0**98)
99231-9028 / 98332-9393. Paço do Lumiar/MA, 16 de Dezembro de 2019.
GABRIELA REIS AMIN CASTRO. Pregoeira.

firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas,
de segunda à sexta-feira. PIO XII - MA, 18 de dezembro de 2019.
Arildo Carlos Ferreira da Costa – secretário Municipal de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.
Registro de Preço 002/2020. O Município de Pio XII (MA), através
da Secretaria de Urbanismo, por meio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, que com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores, fará realizar às 08:30hs (oito horas e
trinta minuto) do dia 07 de janeiro de 2020 a licitação na modalidade Pregão nº 002/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo
por objeto o registro de preço 002/2020, para eventual contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Material Elétrico para
a Iluminação Pública do Município de Pio XII-MA, de acordo com
Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino
Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA. Participarão da Licitação todas
as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de
seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze)
horas, de segunda à sexta-feira. PIO XII - MA, 18 de dezembro de 2019.
José Orlando Dutra Vieira – Secretário Municipal de Urbanismo.

Aviso de Licitação. Tomada de Preços n° 25/2019. A Prefeitura
Municipal de Penalva/MA torna público que estará realizando no
dia 07/01/2020, às 9h, a Tomada de Preços n° 25/2019, referente à
contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de
engenharia de construção da feira municipal na sede do Município de
Penalva/MA. o edital poderá ser consultado ou retirado na Comissão
Permanente de Licitação – CPL, localizada na Praça Dr. José Joaquim
Marques, n° 222, Centro, Penalva/MA, no horário das 08h às 12h, mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte) reais, através de DAM.
Informações pelo telefone (98) 3358-1329. Penalva/MA, 17 de dezembro de 2019.
Freud Norton Moreira dos Santos-Presidente/CPL.
Resultado do Pregão Presencial nº 48/2019. A Prefeitura Municipal
de Penalva torna público que foi adjudicado e homologado o resultado do Pregão Presencial n° 48/2019, referente à contratação de pessoa
jurídica para execução de serviços comuns de engenharia de manutenção de pontes, de natureza continuada, de interesse da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – SINFROURB,
objeto do Processo Administrativo nº 027/2019-SINFROURB, em
favor da empresa A3 Construção e Engenharia Eireli-EPP, inscrita no
CNPJ n° 31.229.208/0001-00, vencedora da licitação no valor estimado de R$ 500.000,00, pelo período de 12 (doze) meses, com o desconto percentual único de 2,00%. Penalva/MA, 18 de dezembro de 2019.
Freud Norton Moreira dos Santos-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
SARNEY-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2019.
A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços n.º 07/2019, objetivando a contratação de empresa
especializada em serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Presidente Sarney-MA, no dia 06/01/2020 às 14:00 horas.
Local de realização: Av. Albino Moreira, 03-Centro-Presidente Sarney-MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h ou poderão adquirir
mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). Presidente Sarney, 12 de dezembro de 2019.
André Luís Barros Chagas - Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.
Registro de Preço 001/2020. O Município de Pio XII (MA), através
da Secretaria de Cultura, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, que com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar
n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, fará realizar às 15:00hs (quinze horas)
do dia 06 de janeiro de 2020 a licitação na modalidade Pregão nº
001/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objeto o
registro de preço 001/2020, para eventual Contratação de Empresa Especializada em Organização e Realização de Eventos para
Atender as Demandas do Município de Pio XII/MA, de acordo
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino
Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA. Participarão da Licitação todas as

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020.
O Município de Pio XII – MA, através da Secretaria Municipal de
Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de
licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93,
suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Elaboração de
Projetos de Engenharia para atender as necessidades do Município de Pio XII-MA. ABERTURA: dia 07 de janeiro de 2020, as
10:30h (dez horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro –
Pio XII-MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos,
perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações
poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze)
horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 18 de dezembro de 2019.
José da Conceição da Silva – secretário Municipal de administração.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. O
Município de Pio XII – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação:
Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Comunicação e Marketing para Divulgação dos Atos Públicos do Município de Pio XII
– MA. ABERTURA: dia 07 de janeiro de 2020, as 14:30h (quatorze
horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA,
onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.
Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão
Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas
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na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda
à sexta-feira. Pi o X I I - M A , 1 8 d e d e z e m b r o de 2019.
José da Conceição da Silva – secretário Municipal de administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/ MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2019.
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/ MA, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Licitação na modalidade Pregão para registro de preços na sua forma
Presencial, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para fornecimento
de merenda escolar no Município de Pindaré-Mirim/MA. ABERTURA: 03 de janeiro de 2019, às 09h00min (nove horas), na Sala de
sessões da Comissão de Licitações localizada na Av.Elias Haikel,
s/n, CEP 65.370-000, Centro – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontramse disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00
(cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de
Arrecadação Municipal (DAM), Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370000, Centro – MA. Pindaré-Mirim/MA, 18 de dezembro de 2019.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019.
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/ MA, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Licitação na modalidade Pregão para registro de preços na sua forma
Presencial, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de Registro de preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento
de kits didáticos para atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação de Pindaré-Mirim/MA. ABERTURA: 03 de janeiro
de 2019, às 11h00min (onze horas), na Sala de sessões da Comissão
de Licitações localizada na Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370-000,
Centro – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente
através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Av.Elias Haikel, s/n,
CEP 65.370-000, Centro – MA. Pindaré-Mirim/MA, 18 de dezembro de 2019.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2019.
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/ MA, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Licitação na modalidade Pregão para registro de preços na sua forma
Presencial, do tipo menor preço por item, sob o Regime de empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar eventuais
serviços de frete sob regime de locação de veículos (ônibus e vans)
destinados ao transporte escolar, visando atender as necessidades de
condução dos alunos das unidades de educação básica, de interesse
da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pindaré-mirim - MA. ABERTURA: 03 de janeiro de 2019, às 13h00min
(Treze horas), na Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370-000, Centro – MA, sendo
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presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento
de Arrecadação Municipal (DAM), Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370000, Centro – MA. Pindaré-Mirim/MA, 18 de dezembro de 2019.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2019.
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/ MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão para registro de preços na
sua forma Presencial, do tipo menor preço por lote, sob o Regime de
empreitada por preço unitário, objetivando: Formação de Registro de
Preços visando a contratação de empresa especializada para Locação
de Veículos, para suprir a necessidades das Secretarias Municipais de
Educação, - Saúde, - Assistência Social e a de Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Transito vinculadas à Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim - MA. ABERTURA: 03 de janeiro de 2019, às 15h00min
(Quinze horas), na Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370-000, Centro – MA, sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento
de Arrecadação Municipal (DAM), Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370000, Centro – MA. Pindaré-Mirim/MA, 18 de dezembro de 2019.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2019.
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/ MA, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Licitação na modalidade Pregão para registro de preços na sua forma
Presencial, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de Registro de Preços para futura e
eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de
kits didáticos para melhoria de proficiência em Língua Portuguesa
e Matemática, com vistas à melhoria do desempenho de estudantes
do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil
para Município de Pindaré-Mirim/MA. ABERTURA: 03 de janeiro
de 2019, às 17h00min (Dezessete horas), na Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370000, Centro – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através
de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Av.Elias Haikel, s/n, CEP
65.370-000, Centro-MA. Pindaré-Mirim/MA, 18 de dezembro de 2019.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE
PEDRAS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019.
O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de
Educação, torna público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de engenharia
especializada na execução de obras e serviços de reforma e recuperação de Unidades escolares no município de Poção de Pedras – MA,
mediante o regime de empreitada por preço global. DATA: 10 de

