D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Menor Preço, para a contratação de empresa para prestação dos
serviços de manutenção preventiva, compreendendo limpeza e
reposição de gás R410, sem ônus adicional para o contratante, em
aparelhos de ar condicionado pertencentes a 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, 05 de
março de 2020. Jardel Kassio da Silva Medeiros. Pregoeiro oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. A
Câmara Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 13h30min
(treze horas e trinta minutos) horas do dia 23 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: 65735000., Licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço,
para a contratação de empresa para aquisição de material de expediente 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, 05 de março
de 2020. Jardel Kassio da Silva Medeiros. Pregoeiro oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. A
Câmara Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 15h30min
(quinze horas e trinta minutos) horas do dia 23 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 tonner
e prestação dos serviços de recarga de tinta para impressora 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, 05 de
março de 2020. Jardel Kassio da Silva Medeiros. Pregoeiro oficial.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020.
REGISTRO DE PREÇOS 006/2020. A Câmara Municipal de Bom
Jardim (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
torna público aos interessados 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

SEGUNDA-FEIRA, 09 - MARÇO - 2020

33

14:00hs (Quatorze horas), do dia 19 de Março de 2020, a licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Global por lote,
tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos
Permanentes para a Câmara Municipal de Bom Jardim - MA,
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada
na Câmara Municipal de Bom Jardim, situada na Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Bom Jardim (MA) e será presidida pela pregoeira
desta Câmara municipal. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). Maiores informações
poderão ser obtidas na Câmara Municipal, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sextafeira, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. BOM
JARDIM - MA, 02 de Março de 2020. Poliana Cutrim Corrêa Maciel
– Pregoeira da Câmara Municipal de Bom Jardim - MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.
A Câmara Municipal de Bom Jardim (MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados 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 17:00hs (Dezessete horas) do dia 19 de
Março de 2020, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço Global, tendo por objeto contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Prestação de Serviços de Emissão de Passagens Aéreas
para a Câmara Municipal de Bom Jardim - MA, de acordo com
Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na Câmara Municipal de Bom Jardim, situada na Rua Sete de Setembro, S/N, Centro,
Bom Jardim (MA) e será presidida pela pregoeira desta Câmara municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas)
às 12:00hs (doze horas). Maiores informações poderão ser obtidas
na Câmara Municipal, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito)
às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira, onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. BOM JARDIM - MA, 03 de
Março de 2020. Poliana Cutrim Corrêa Maciel – Pregoeira da Câmara
Municipal de Bom Jardim - MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO .Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 001/2020, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em licitações e contratos, para atender as necessidades
da Câmara Municipal de Presidente Sarney - MA, conforme anexo II
do edital na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço por
empreitada Global. Tudo em conformidade com as normas estabelecidas na licitação Tomada de Preços n° 001/2020, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo
licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: R. F. Pereira da Silva Assessoria e Consultoria Contábil, CNPJ:
15.177.923/0001-90, Situada na Rua Joaquim Borges, nº 06, Centro,
Lago dos Rodrigues - MA, proposta apresentada no valor global de
R$ 42.350,00 (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta reais). Presidente Sarney - MA, em 13 de Fevereiro de 2020. Josenilson Lima
Pereira. Presidente da CPL. Luci Inês Mello Ferreira. Membro. Mary
do Socorro de Sousa. Membro.
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS 001/2020.A
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Presidente
Sarney, Estado do Maranhão, apresenta a V. Exa. O resultado do julgamento da proposta apresentada na Tomada de Preços 001/2020, que teve
como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de
assessoria e consultoria técnica em licitações e contratos, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Presidente Sarney - MA,

