D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA
Aviso de Licitação. Pregão Presencial n° 12/2020. A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que no dia 30/03/2020, às 15h,
realizará o Pregão Presencial n° 12/2020, destinado à contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de formação continuada e
capacitação dos docentes e demais servidores da Secretaria Municipal de Educação - SEMED pelo Sistema de Registro de Preços (SRP).
O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido, mediante
o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), através de Documento
de Arrecadação Municipal – DAM, na Comissão Permanente de licitação – CPL, localizada na Praça Dr. José Joaquim Marques, n° 222,
Centro, Penalva/MA, no horário das 8h ás 12h. Penalva/MA, 12 de
março de 2020. Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 012/2020
– Sistema de Registro de Preços - SRP. Processo Administrativo
nº 02.0903.001/2020. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra –
MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor
Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de medicamentos em geral, controlados,
insumos, materiais hospitalares, laboratoriais, odontológicos e medicamentos para a farmácia básica para e atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 27 de março de
2020. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Presidente Castelo
Branco, s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação.
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de
DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional
no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3663-3470 e E-mail:
cplpresidentedutra@gmail.com. Presidente Dutra (MA), 12 de março
de 2020. Regifran de Almeida Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020.
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 no fornecimento de
Oxigênio Medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pindaré-Mirim/MA. ABERTURA: 27 de março de 2020, às
14h00min (Quatorze horas), na Sala de sessões da Comissão Permanente 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
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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, 11
de março de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020.
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
Suprimentos de Informática, visando atender as necessidades das diversas Secretarias vinculadas à Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim /MA. ABERTURA: 27 de março de 2020, às 15h00min (Quinze
horas), na Sala de sessões da Comissão Permanente 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, 11 de março de
2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020.
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 Bens de consumo e bens duráveis de tecnologia da informação,
visando atender eventuais necessidades de todos os departamentos
administrativos operacionais das diversas secretarias vinculadas a
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA. ABERTURA: 27 de
março de 2020, às 16h00min (dezesseis horas), na Sala de sessões da
Comissão Permanente 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,
11 de março de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira-Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020.
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 para Fornecimento de Urnas
Funerárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA.
ABERTURA: 27 de março de 2020, às 09h00min (nove horas), na

