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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N*" 001/2019- CPUPMS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, através de sua

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), instituída pela Portaria N°
049/19, de 17 de Setembro de 2019, torna público para conhecimento dos
interessados que, no dia 27 de Janeiro de 2020, às 09:00 horas, na sala de
reuniões da mesma, na Avenida Matos Carvalho, n° 310, Centro, fará realizar

Licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global,
tendo como objeto a prestação dos serviços como provedor de internei banda
larga via fibra óptica, destinados a atender a demanda da administração

pública deste município, de Satubinha no Estado do Maranhão, conforme

especificações do Anexo I (Planilha Orçamentária) da Licitação acima em epígrafe,
nos termos da Lei 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/1993 e suas
demais alterações posteriores.

Informa, ainda que diariamente, das OShOO (oito) ás 12h00 (doze)
horas, de segunda a sexta-feira, o Edital se encontra á disposição dos interessados,

no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações e outros
esclarecimentos sobre a Licitação.
Satubinha - MA, 10 de Janeiro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

PREGÃO PRESENCIAL N» OOI/2020-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA,com sede na
Avenida Matos Carvalho, n° 310, Centro, Satubinha, Estado do

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, toma público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a
Prestação dos Serviços como provedor de intemet banda larga
via fíbra óptica, destinados a atender a demanda da
Administração Pública deste município, conforme edital e
anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 27

de Janeiro de 2020, às 09:00hs (nove horas), na sala de reuniões
da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Satubinha — MA. 10 de Janeiro de 2020. RODRIGO
PEREIRA DOS SANTOS. Pregoeiro Municipal.
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gum tipo de divida alcançou
69,8% em dezembro de 2019,
o maior desde agosto de 2017.

De acordo com a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplên
cia do Consumidor (Peic) rea
lizada mensalmente pela Fe
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado
do Maranhão (Fecomércio-MA), esse resultado repre
senta um aumento de 5,9% em
relação ao mês anterior e uma
elevação de 17,3^ na compara
ção com o mesmo período do
ano passado.
O estudo revelou ainda

que o número de consumi

dores que afirmaram possuir
dívidas em atraso, ou seja,
encontram-se na situação de
inadimplentes, alcançou 28,4t:
dos ludovicenses, indicando
uma queda mensal de 5,6%, e
avanço de 8 pontos percentu-

ais emTêlãçSb ao índice regis

de endividamento, o carta

trado em dezembro de 2018.

de crédito permanece como
destaque alcançando 69,02;
das famílias, seguido dos car

Além disso, as famílias que
afirmaram não ter condições
de quitar suas dívidas chegou
a 8.6« do total de endividados.

Tipos de dívida
Dentre 0$ principais ti
pos de dívida contraídos com
maior impacto sobre o nível

aqueles endividados, 83,2%
afirmaram ter de 11% a 505:de
sua renda mensal compro
metida com o pagamento

nes (15,2%), cheque especial
(10,iT),crédito pessoal(5,3%)
e cheque pré-datado(5,0%).

o nível de comprometimen

O tempo médio de atraso
para o pagamento das dívi

pagamento das dívidas em
São Luís é de 30,9% dos ren

das está em 59,5 dias. Entre

dimentos das famílias.

dessas dívidas. No entanto,
to médio da renda com o

Sindicato não apoia uniOcacão de matrícuias
na Rede Púhiica Municipal de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

PREGÃO PRESENCIAL N'001/2020-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA,to/n sede na Avenida Ma

tos Carvalho, n* jio. Centro, Satubiiha, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro Municipal,Coma público,que faré reaüTar licitação na modalida

de Pregão, na sua forma Presenciai,00 tipo Menor Preço Global,tendo por
objeto a Prestação dos Serviços como provedor de intemet banda larga
via fibra óptica,destinados a atender a demanda da Administração Piiblica
deste municipic, conforme edital e anexos. Asessáo do certame iicitalóno

será realiTada no dia de Janeiro de 2020, às og/oohs(nove horas), na
sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos Interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Salubínha - MA to de Janeiro de 2020.

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS.Pregoeiro Municipal.

A Direção do Sindeducação
esclarece que sindicato e cate
goria não apoiam a unificação

a trabalhar e se posicionar 3 fa
vor é o projeto de lei que trata
da unificação das matrículas dos

de setembro de 2úi9,rejeitaram
por unanimidade a possibilida
de de unificação de matrículas

de matrículas na Rede Pública

educadores da rede de ensino.

na rede.

Municipal de São Lus. O sin
dicato esclarece o posiciona
mento em razão de declaração

Esta matéria precisa ser encami
nhada o mais rápido possível à
Câma'a pelo Executivo", diz o

atribuída ao vereador Konorato

vereador nas postagens.

Fernandes(FT) e publicada em
blog's e no Portal da Câmara
Municipal de São Luís. Nas de
clarações, o parlamentar ex
pressa apoio a um pri^eto de
lei, de iniciativa do Poder Exe

cutivo, que altera o Plano de
Carreiras do Magistério - PCCV,

GRANDE LEUAO
PREFEITURA DE CANTANHEDE•MA

Leilão de Automóveis, Tratores

e Inserviveis. Data

01/2020 às 09:00 hr, na Sede da Prefeitura Municipal de
C.ANTANHEDE - MA. Maiores Informações através dos telefones
(98)99976-9759,(98)98180-3340 e email phletloes($hotmall.com.
Retirada gratuita de edital na sede da Prefeitura e no escritório do
leiloeiro situado a Av.Santos Dumont,11S,Tirirical, na cidade de SSo
Luís- MA

Pedro Hypórilo de Azevedo filgueiras Lobo
Leitoeiro Público Oficial Estado do

EDITAL DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* OOI/JOIO- CPL - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N* ooj/2020.

A PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE UCITAÇAO DA PRE
FEITURA MUNiaPAL DE TIMBIRAS,ESTADO DO MARANHAo toma publi
co que a licitação marcada anteriormente para ài o8:3i)hs do dia 29 de

para unificação de matrículas
dos professores. O Sindeduca
ção frisa que a categoria apoia
apenas a ampliação de jornada,
de 20 para 3oh, para resolução
da problemática de acumulo de
cargos na Rede Pública Munici
pal da Capitai.

"Uma das pautas que o nos
so mandato está na expectativa
para debater,e que vai começar

cer sua atividade comerciai sem

OE AGUA nos BAIRROS ANJO DA GUARDA,DESTINO E VIU 70,NA CIDA

cobrança de taxas por parte das

DE DE TIMBIRAS/MA,DO TIPO CAPTAçAO SUPERFICIAL E TRATAMENTO

academias.

demais no/mas pertinentes à espécie. Ú Edital e seus anexos estão à dis

posição dos interessados na sede da CPL,no horário de oi às lahrs, para
consulta gratuitamente ou adquirido mediante recolhimento da taxa de

Rs 30,00(trinta reais). Informações adicionais no mesmo endereço.

8A0 LVlS-MA
TBRÇA-PBIRA, 14 DE JANEIRO DE 2020

a questão da unificação de ma
trículas, já que 05 professores,
em assembléia geral do dia z6

Segundo a presidente do
Sindeducação, professora Eli-

cussões já realizadas entre o
Sindeducação e a Secretaria de
Educação. Um pleito de grande
importância para os educado.''es
e nosso mandato vai trabalhar

outros itens.

o Deputado Federal Cil Cutrím

ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO SISTEMA DE ABASTEOMENTO

EM ESTAÇAO CONVENCIONAL, na forma da Lei Federal n' S.666/1993 e

professores com dois vínculos
com o Município de São Luís,

a possibilidade de exoneração
de uma das matrículas, de livre
escolha do professor, e o direi
to a ampliação como forma de
resolver o impasse", aponta a
sindicalista.
"Já solicitamos uma reunião

com o vereador Honorato Fer

nandes, para esclarecimento
sobre o posicionamento dos
educadores a respeito do tema.
Além disso, o Sindeducação
está preparando um documen
to que será entregue a todos os
vereadores da Capital, no finai
do recesso parlamentar, com o
texto aprovado pelos professo
res da Rede Pública Municipal",
finaliza a sindicalis.

salidades, apenas por ter um per

se reuniu com personal trainners
de SSo Luís e o vereador Paulo

especializada em ELABORAçAo DO PROJETO BAsICO E EXECUTIVO DE

da CPL, situada na Rua José Antonio Francis, n'15, Centro,Tlmbiras/MA
CEP 65.420-000,licitação na modalidade Tomada de Preços,no regime de

empreitada por TÉCNICA E PREÇO,objetivando contratação de empresa

aprovamos come proposta, aos

incansavelmente, no sentido de
solicitar que a Prefeitura enca
minhe o PL à Câmara, para que
o mesmo seja tão logo votado
e se tome lei", disse Honorato.
O Sindeducação eKlarece
que as discussões entre sindica
to e SEMED não evoluíram para

norato Fernandes, "este pro
jeto é fruto de inúmeras dis

podem surgir. "Sendo assim,

nicipal de São Luís aprovaram,
em Assembléia Cera! realizada

no dia 26 de setembro, a minu
ta de ampliação de jornada para
professores da Rede Municipal
com dois vínculos em situação
de acumulo de cargos. O item
que trata da possibilidade de
unificação de matrículas foi re
jeitado pelos professores, que
aprovaram parecer da Comissão
formada pela diretoria do Sinde
ducação e professores de base.
O texto, aprovado em as
sembléia, foi apresentado na
Mesa de Negociação à Secreta
ria Municipal de Educação - SE
MED,e seguiu sem 3 propositura da unificação de matrículas e

EQUÍVOCO - Segundo Ho-

matrícula, devido as incertezas
e complicações futuras que

Gii Cuirim Feúne com "bomimdos" para tratar de lei
Victorpara tratar da "Lei do Perso
nal" de autoria do Cutrirn, que tra
mita na Câmara Federal, além de
outras reivindicações da categoria.
O PL 2488/19 trata sobre a
atividade dos personaís trainners
dentro das academias e permite
que os profissionais possam exer

Janeiro de 2020,na sede da PrefeKura Municipal de Ttmblras/MA foi adia
da para o dia 17 de fevereiro, às lotjohs, a sessão serã realizada na sala

"Os professores da Rede Mu

sabeth Castelo Branco, a cate
goria rejeitou a unificação de

A Lei já existe nos âmbitos

sonal, é abusivo e fere os direitos

do consumidor uma vez que nâo
vamos usufruir da a-cadcmia, mas

acompanhar nossos alunos", dis
se a personal Luciana Motta.
Em sua conta no Twitter, Cil

declarou apoio irrestrito aos per
sonal e nâo medirá esforços para

Uma das grandes deficiências

e ainda somos taxados abusada-

das academias é o número de pro

mente por isso", disse a personal

fissionais oferecidos insuficiente

Vanessa Duarte.

para atender a quantidade de alu

A classe segue fazendo parali

autoria do vereador Paulo Victor e

nos matriculados, o que força os

sações e manifestações para der

do Deputado Estadual Felipe dos
Pneus, porém está suspensa por
decisão judicial.

mesmos recorrerem ao trabalho

do uma deficiência das academias

rubar a dedsSo judicial e se faça
cumprir a Lei,"é injusto que nosso
cliente tenha que pagar duas men

municipal(Sâo Luís)e estadual,de

do personal fora,"estamos suprin

I 9898525-5974

l EXTRABEDACIIO@GKm.CON

que a Lei seja aprovada em âmbi
to federal, "Reuni com personal
trainners e o vereador de SL, Pau

lo Victor para dialogarmos sobre
3"Lei do Personal" que está sus
pensa judicialmente no estado,

e discutir sobre o PL 2488/19, de
minha autoria, que tramita na Câ
mara. Ratifiquei, no encontro, o

meu total apoio,conte comigo",
disse.
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mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante paga

conformidade com as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e al
terações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00
horas do dia 31 de janeiro de 2020. A sessão pública de julgamento

mento de DAM,de T a 6', das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento

será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,

adicional no mesmo endereço e através do Telefone n"99 3663-3470

localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administra
ção,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 habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita
ou aquisição mediante pagamento de DAM,de 2'a 6°, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através
do Telefone n° 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@gmail.
com. Presidente Dutra(MA), 10 de janeiro de 2020. Regiíhm de Al

local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e ha
bilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no

e E-mail: cplpresidentedutra@gmail.com. Presidente Dutra(MA),10
de janeiro de 2020. Regifran de Almeida Silva-Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS: N° 003/2020.
Processo Administrativo n° 02.0701.003/2020. A Prefeitura Muni

cipal de Presidente Dutra-MA,através de sua Comissão Permanente
de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no
Regime de Empreitada por Menor Preço Global por Lote,,objetivan
do a contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma
e ampliação de escolas municipais na sede e zona rural para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, o qual será
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal tL° 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital
à realizar-se às 10:00 horas do dia 30 de janeiro de 2020. A sessão
^
pública dejulgamento será realizada na sala da Comissão Permanente
' de Licitação - CPL, localizada nas dependências da Secretaria Mu
nicipal de Administração, 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 habilitação e proposta. O Edital
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço
para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM,de
2° a 6°, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo

endereço e através do Telefone n" 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@gmail.com. Presidente Dutra (MA), 10 de janeiro de
2020. Regifran de Almeida Silva - Presidente da CPL.

meida Silva - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS: N"006/2020.
Processo Administrativo n" 02.0701.006/2020. A Prefeitura Muni

cipal de Presidente Dutra-MA,através de sua Comissão Permanente
de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do
Tipo menor Preço por Item, objetivando a Contratação de empresa a
o fomecimento de refeições quentinhas e coffee break para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, o qual será processado
e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.°
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizarse às 15:00 horas do dia 31 de janeiro de 2020. A sessão pública de
julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Lici
tação - CPL,localizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Administração,situada à Rua Presidente Castelo Branco,s/n. Centro,
Presidente Dutra - MA, no dia, hora e local citados, em que serão

AVISO DE LICITAÇAO.TOMADA DE PREÇOS: N° 004/2020.

recebidos os envelopes de habilitação e proposta. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM,de T

Processo Administrativo n" 02.0701.004/2020. A Prefeitura Muni

a 6", das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo

cipal de Presidente Dutra-MA,através de sua Comissão Permanente
de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do
Tipo menor Preço por Item, objetivando a Contratação para o for
necimento de carnes, frutas e verduras para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será processado e julgado
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00
horas do dia 30 de janeiro de 2020. A sessão pública de julgamento
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,

endereço e através do Telefone n" 99 3663-3470 e E-mail: cplpre-

localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administra
ção, 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 habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita
ou aquisição mediante pagamento de DAM,de 2* a 6% das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através

do Telefone n° 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@gmail.
com. Presidente Dutra(MA), 10 de janeiro de 2020. Regifan de Al
meida Silva - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS: N° 005/2020.

sidentedutra@gmail.com. Presidente Dutra (MA), 10 de janeiro de
2020. Regifían de Almeida Silva - Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA

PREGÃO PRESENCIAL N"001/2020-CPL/PMS. A PREFEITU
RA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na Avenida Matos

Carvalho, n° 310, Centro, Satubinha, Estado do Maranhão, através
do Pregoeiro Municipal, toma público, que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço
Global, tendo por objeto a Prestação dos Serviços como provedor
de Internet banda larga via fibra óptica, destinados a atender a
demanda da Administração Pública deste município, conforme
edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia

27 de Janeiro de 2020, às 09:00hs(nove horas), na sala de reuniões
da Prefeitura. O Editale seus anexosestão àdisposição dosinteressados na
Sala da CPL,onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Escla^
recimentos adicionais no mesmo endereço. Satubinha—MA. 10 de Janeiro
de 2020.RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS.Pregoeiro Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA- MA

Processo Administrativo n" 02.0701.005/2020. A Prefeitura Muni

cipal de Presidente Dutra-MA,através de sua Comissão Permanente
de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do
Tipo menor Preço Global/lote, objetivando a Contratação de empre
sa a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos médicos hospitalares para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, o qual será processado e julgado em

AVISO DE UCITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N". 003/2020.
O Município de Santa Helena,através da Pregoeira,toma público aos
interessados que,com base na Lei n°. 10.520/02 e subsidiariamente as
disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores fará re
alizar às 10:00 do dia 24 de janeiro de 2020, licitação na modalidade
Pregão n°. 003/2020, do tipo menor preço, tendo por objeto a Con
tratação de empresa especializada para os serviços de consultoria

