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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020- CPUPMS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, através de sua

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), instituída pela Portaria N°
048/19, de 17 de setembro de 2019, torna público para conhecimento dos
interessados que, no dia 02 de março de 2020, às 11:00 horas, na sala de reuniões

da mesma, na Avenida Matos Carvalho, n° 310, Centro, fará realizar Licitação, sob a
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por lote, tendo como
objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de
recuperação de meio fio e sarjeta no município de Satubinha Estado do Maranhão,

conforme especificações do Anexo í (Planilha Orçamentária) da Licitação acima em
epígrafe, nos termos da Lei 8.666/1993 e suas demais alterações posteriores.

Informa, ainda que diariamente, das 08h00 (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,07 de fevereiro de 2020.
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TOMADA DE PREÇO N"002/2020-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Av. Matos Carvalho, n.° 310, Centro, Satubinha, Estado do

PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2020-CPL/PMS

Maranhão,toma público que, fará realizar às 11:00h (onze horas)
do dia 02 de março de 2020, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por lote, sob o
regime de execução por empreitada global, objetivando a

.Prefeitura Municipal de Satubinha, através de sua Comissão

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços
de recuperação de meio fio e sarjeta no município de Satubinha,

Permanente de Licitação - CPL, em relação ao Edital do

conforme edital e anexos. Este Edital e seus anexos estão à

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório do Pregão Presencial n° 001/2020CPL/PMS. RETIFICA, o item 6.3 do Edital, e a data de reunião

de abertura. ONDE SE LÊ:"6.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(...) b) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis

técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, da região da sede da empresa;", LEIA-SE:

"6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (...) b) Registro ou
inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da

disposição dos interessados no endereço supracitado, de segunda
a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão
ser consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega no
setor de licitações de 03 (três) resmas de papel de 500 folhas,
tamanho A4, 210x297mm, 75g/m^ ultra branco. Esclarecimentos

adicionais no mesmo endereço ou
no e-mail:
licitacao@satubinha.ma.gov.br. Satubinha - MA,07 de fevereiro
de 2020. Sebastião Garcês Martins. Presidente da CPL/PMS.

região da sede da empresa, ou no Conselho Regional dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

Técnicos Industriais da Segunda Região - CRT-02, de acordo
cm a Lei Federal n° 13.639/18 e Resolução n® 083/19-CFr'.

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na

Diante da retificação a reunião de licitação antes marcada para o
dia 27/01/2020 às 09:00h, fica então marcada para o dia

Avenida Matos Carvalho, n® 310, Centro, Satubinha, Estado do

28/02/2020 às 09:00h. Sendo assim o item 6.3 letra "b" do
Edital, e a data de reunião de abertura, ficam alterados conforme
o retificado acima. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial,

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, toma público, que íàrá
do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de
Preços para Aquisição de Combustíveis destinados a atender a
demanda deste município, conforme edital e anexos. A sessão do

Pregoeiro Municipal da Prefeitura Municipal de Satubinha

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

certame licitatório será realizada no dia 28 de fevereiro de 2020,

TOMADA DE PREÇO N° 001/2020-CPL/PMS

às ILOOhs (onze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA,com sede na
Av. Matos Carvalho, n.° 310, Centro, Satubinha, Estado do

CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.

Maranhão, toma público que, fará realizar às 09:00h (nove
horas) do dia 02 de março de 2020, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por lote, sob o
regime de execução por empreitada global, objetivando a

07 de fevereiro de 2020. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOs!

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços

PREGÃO PRESENCIAL N® 009/2020-CPL/PMS

de construção de escolas, conforme edital e anexos. Este Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, n® 310, Centro, Satubinha, Estado do

12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e

obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 03 (três)
resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 2I0x297mm,

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Satubinha - MA.
Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, toma público, que fará
realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial,
do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de

75g/m\ ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo

Preços para futura e eventual aquisição de peças, acessórios e

endereço ou no e-mail: licitacao@satubinha.ma.gov.br.

derivados para veículos leves, pesados e máquinas da

Satubinha - MA, 07 de fevereiro de 2020. Sebastião Garcês

administração pública deste município, conforme edital e anexos.
A sessão do certame licitatório será realizada no dia 28 de

Martins. Presidente da CPL/PMS.

fevereiro de 2020, às I4:00hs(quatorze 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 gratuit^ente. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Satubinha — MA. 07 de fevereiro de 2020. RODRIGO
PEREIRA DOS SANTOS.Pregoeiro Municipal.

Para consultar a veracidado da publicação acesse -

wwv r

satubinha.mh.gov.br/dom
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RUBRICA:
IBSONÜOCUmA

A PREFEITURA .MUNICIPAL DE SATUBINHA,com sede na Avenida

Matos Carvalho, n'310, Centro. Satubinha, Estado do Maranhão,

atrav^ do Pregoeiro Átunicipal, toma público, que fará realizar
licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo
Menor Preço porItem,tendo por objeto o Registro de Preços para
Aquisição de Combustíveis destinados a atender a demanda deste
município,conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 28 de fevereiro de 2030,às il;oohs(onze
horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos

estão à disposição dos interessados na Sala da CPI,onde poderão
ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimerttos adicio
nais no mesmo endereço.
Satubinha - MA 07 de fevereiro de zozo.
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS.

Pregoeiro Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

PREGÃO PRESENCIAL N* 009/2020-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 por Item, tendo por objeto o Registro de Preços

para futura e eventual aquisição de peças, acessórios c derivados
para veículos leves, pesadosc máquinas da administração púbKca
deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame

ücitatõrio será realizada no dia z8 de fevereiro de 3030,às i4:oohs
(quatorze horas),na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus
anexos estão ã disposição dos interessados na Sala da CPL, onde

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimen
tos adicionais no mesmo endereço.
Satubinha - MA 07 de fevereiro de zozo.
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS.

Pregoeiro Municipal.

SDD lanta (arlos Madeira em São luís

e mais 50 pré-candldalos a prefeito
Milhares de pessoas es
tiveram presente durante o
encontro estadual do Solida

riedade Maranhão, liderado
pelo secretário estadual de
Indústria, Comércio e Ener
gia, Simpllclo Araújo, na últimsa sexta-feira em Sâo Luís.

Na úcasiSo, o partido lançou
oficialmente o ex-juiz federal
Carlos Madeira e mais 50 pré-candldatos.

Lideranças políticas de
todo o estado e a comitiva

nacional do partido, formada
pelo presidente nacional do
Solidariedade, Paulinho da

O.S!)í)U.\X(»í.U.í;.M íl.i m:-Gl.VJ)ll),-U (FK.\í)ElIA!<Í.O.s',\f.U)KIK.\..M.\ÍS'.l<) l'Kf>a.V!)(l),mtt .-t i'Knj-KiTOS

Força, secretário geral Luiz
Adriano e o membro da exe
cutiva, Marcelo Cavalcante,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

TOMADA DE PREÇO N'ooi/zozo-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA,com sede na Av. Ma

tos Carvalho, n.'310, Centro,Satubinha, Estado do Maranhão,tor
na público que,fará realizar às 09:ooh (nove horas)do dia oz de
março de zozo, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
do tipo menor preço por lote, sob o regime de execução por em
preitada global, objetivando a Contratação de empresa especiali

zada na execução dos serviços de construção de escolas, confor
me edital e anexos. Este Edital e seus anexos estão à disposição

dos interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta
feira, no horário das 08:00 às 1z:oo horas,onde poderão ser con
sultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de
licitações de 03(três)resinas de papel de 500 folhas,tamanho A4.
2ioxz97mm, 75g/m', ultra branco. Esclarecimentos adicionais no

me.snio endereço ou no e-mail: licltacaof^satubinha.ma.gov.br.
Satubinha- MA o? de fevereiro de zozo.
Sebastião Carcès Martins.

Presidente da CPL/PMS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

TOMADA DE PREÇO N* OOZ/IOIO-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA,com sede na Av. Ma

tos Carvalho, n.* 310, Centro, Satubinha, Estado do Maranhão,
torna público que,fará realizar às lirooh (onze horas) do dia OZ
de março de 2020. a licitação na modalidade TOMADA DE PRE

ÇOS. do tipo menor preço por lote. sob o regime de execução
por empreitada global, objetivando a Contratação de empresa
especializada na execução dos serviços de recuperação de melo

fio e sarjeta no município de Satubinha.conforme edital c anexos.
Este EdUal e seus anexos estão à disposição dos Interessados no
endereço supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das

08:00 ds 12:00 horas,onde poderáo sof consultados gratultamen•ye obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 03(três)
mas de papel de 500 folhas, tamanho A4,210x2970110, TSgim',
.ira branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou
no e-mail: llcitacao@satubinha.ma.gov.br.
Satubinha — MA,07 de fevereiro de zozo.
Sebastião Carcès Martins.

Presidente da CPL/PMS.

participaram.
O presidente Paulinho da
Força, falou Cúm bastante

ÜM govsrno rara todos

TERMO DE retificação

ranhão e do partido em todo
o Brasil.

"Eu fiz questão de vir
aqui, porque sei da impor
tância de disputar essa ca

gional dos Técnicos Industriais da Segunda Região - CRT-oz de
acordo cm a tó Federal n* 13.639/18 e Resolução n* o83/i9-CFT".
Diante da retificação a reunião de licitação antes marcada para o
dia Z7/01/Z020 as 09:ooh,fica então marcada para o dia zS/oz/zozo
as og^ooh.Sendo assim o item 6.3 letra "b"do Edital, e a data de

tarde, sua saída do PC do B,
partido do governador FMvío
Oíno e pelo qual o parlamen
tar foi eleito em 2018.
A carta de desfíllaçõo foi
entregue ao deputado fede
ral e presidente estadual da
sigla. Márcio Jerry.
"Em reunião foi formali
zada, a pedido, a desflllação
ao PC do B do deputodo esto-

incentivar

dor Flávio Dino. Com o Ma

em São Luís, um grande nível
no debate", afirmou

símplício ARAÚJO.
Filho do bairro de Fátima,
em São Luís, Carlos Madeira

anunciou este ano a apresen
taria na magistratura para se

dedicar a vida política. Com o
lançamento da pré-candida-

ao deputado em sua atuação
político em outro partido
que íntegra a base de apoio
do governador FIdvIo Dino",
disse Jerry nas suas redes so

vice-govemador Carlos Bran
dão, por onde pretende dis
putar a eleição para prefeito

ciais.

ra, concentrará suas aten

A saída do deputado dos
quadros comunistas já havia

ções em duas frentes: tentor
Inflar a pré-candldatura de

sido autorizoda pelo próprio
Dino, semana passada, quan

Rubens Pereira Júnior, depu

do recebeu Duarte no Palácio
dos Leões.

O parlamentar deverá

duol Duarte Júnior. Boa sorte

ingressar no PRB, partido do

de São Luís.

O PC do 8, o partir de ago

tado federal licenciado e atu
al secretário de Estado das
Cidades; ou desembarcar em

um outro projeto pre/eíluróvel.

Prefeito Edivaldo acompanha avanços das obras de
drenagem nos bairros de Santa Bárbara e Divinéia
o prefeito Edivaldo Holan

da Júnior vistoriou, na manhã
deste sábado (8), as obras de
macrcdrenagem que estão

obras integram o programa
São Luís em Obras e vão dar

fim a um problema histórico
nas duas regiões; os alagamen
tos que deixam as vias intrafe-

chuvoso.

Com estas obras, a Prefei

tura de São Luís amplia a rede

de drenagem pluviai Implanta
da na gestão do prefeito Edival

do. Além de acabar com pon

tos de alagamento em diversas
regiões da cidade, o trabalho
tem garantido a durabilidade

do pavimento e promove mais
dignidade e qualidade de vida a
milhares de famílias.

Durante as vistorias o pre

reunião de abertura,ficam alterados conforme o retificado acima.

feito Edivaldo destacou a im

Satubinha - MA,07 de fevereiro de zozo.
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro .Municipal da Prefeitura

portância da realização desse

Municipal de Satubinha

em SSo Luís. "O partida Soli
dariedade aqui no Maranhão,

o deputodo estodudl Du
arte Júnior oflclaíliou, nesta

camente isolados no período

mia - CREA. da região da sede da empresa, ou no Conselho Re

deira, teremos por exemplo,

buscado

novas lideranças. É isso que

Seputado deixa PC do B para disputar Prefeitura de São Luí

manente de Udtação-CPL,em relação ao Edital do Processo Lieitatóno do Pregão Presencial n*ooi/3020<PL/PMS.
Editai, e a data de reunião de abertura.

inscnçM da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho ReÇonal de Engenharia. Arquitetura e Agronomia - CREA,da região
da sede da empresa;". LEIASE: "6.3 - QUALIFICAçAo TÉCNICA
(...) b) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono

nho da Força.
Com o lançamento oficial

o nível do debate na disputa

é uma das mais importante

gáveis e os moradores prati

ONDE _SE LÉ: "6.3- QUALIFICAÇAO TÉCNICA (...) b) Registro ou

esse estado", enfatizou Pauli

o Maranhão está buscando,
desde a eleição do Governa

datura de Carlos Madeira, o
que segunde ele, aumenta

pital. Essa cajzltai [Sâo Luís]

PRECAO PRESENCIAL N''oot/202o-CPL/PMS

A Prefeittra Municipal de Satubinha, através de sua Comissão Per

temos

crescimento importante para

dos pré-candidatos, o pre
sidente estadual, Símplício
Araújo reforçou o crescimen
to do partido e a pré-candi-

entusiasmo sobre o cresci
mento do Solidariedade Ma

em execução nos bairros San
ta Bárbara e Divinéia. As duas

Satabihha

para o Solidariedade. A vinda
do Carlos Madeira dará um

tipo de serviço. "Estamos fa

zendo uma obra histórica no

Santa Bárbara, que era bastan

te demandada pela população
há pelo menos 50 anos. A obra
vai alcançar toda a região e
resolver os alagamentos que
causam muitos transtornos à

população. Outra obra impor
tante que já está em execução
é a drenagem da Divinéia, bair
ro que sofre com problemas

Obras - No bairro Santa
Bárbara, 3 obra está em anda
mento na Rua Pri^etada e Ave
nida Sâo Jerònlmc onde estão
sendo instalados tubos e caixas

para o escoamento da água das
chuvas. Na Avenida da Saudade

está em execução a construção

tura, o ex-juiz federal deixou
claro ao parafrasear Martin
Luther Klng em seu discurso,
que tem as propostas de me
lhorias que São Luís precisa.
"Chegou a hora de homens
bons, de pessoas decentt?s
virem para a política parti
dária. Quando os homens

bons se esquivam da política,
ela vira território de homens

maus. É preciso conclamar a
cidade e olhar, com um olhar
de gestor", disse Carlos Ma
deira.

Gli Cutrím recebe
Amáiía Barros
o deputado Cil Cutrim rece

beu, nesta segunda-feira (id,'2),
a jornalista Aniália Barros, junta
mente com outros dois repre
sentantes da luta das pessoas
com visão monocular. Ela veio

pedir apoio do parlamentar ao
PL i6i5,'2019. que classifica a
doença como deficiência visual
e assegura com a pessoa que
enxerga com apenas um olho os
mesmos benefícios das demais
pessoas com deficiência.

O deputado Cil Cutrim já
apoia a iniciativa e reiterou es
tar junto à luta.

"Desde o ano passado estou

firme na causa das pessoas corn
visão monocular. E não apenas
deste tipo de deficiência. Apoio
toda e qualquer Inclativa que
possa dar mais condições de
saúde e tratamento, não só aos
monoculares, mas a todas as

pessoas com deficiência", refor

çou o deputado.

semelhantes ao Santa Bárbara.

de um dissipador com descida
d'água. Na região estão sendo

em Obras nós temos levado

implantados iz km de drena
gem profunda, 20 km de dre

formalizou o pedido de apoio
por meio de uma carta entregue

nagem superficial e 12 km de
asfaltamento.

30 deputado. A iniciativa faz

Por meio do programa Sâo Luís
serviços importantes que estão
transformando a vida da popu
lação, garantindo mais qualida
de de vida a milhares de famí

lias em nossa cidade", disse o
prefeito.
Edivaldo vistoriou os tra

balhos acompanhado dos se
cretários municipais de Obras
e Serviços Públicos, Antonio

Araújo; de Governo, Pablo Rebouças; e de Planejamento
e Desenvolvimento, Cursino
Raposo Moreira. Outras au

toridades municipais, como
o vereador Chico Carvalho, e
lideranças comunitárias tam

bém acompanharam o gestor
municipal nas vistorias.

A obra abrangerá as ave
nidas Sâo Jerônimo, Saudade,
Tiblri, José Samey e Santiago,
as ruas Militar, Brasília, Proje
tada, Horto e São Raimundo,
entre outras, impactando dire

tamente a vida de mais de 50
mil pessoas que vivem na área.
Vai ainda integrar o Santa Bár

bara a outros bairros da região
como Cidade Operária, Santa

Clara, Residencial Tiradentes,
Vila Pavão Filho, Tajsçuaba, Wla
.Magril, Andiroba, Mato Grosso.

Nova Vida, Santa Maria, CoquiIho 1 e 2, Vila Vitória, entre ou
tros.

A infiuencer Amalia Barros

parte de um esforço concentra

do na Câmara para a aprovação
do PL 1615/3019.

ALUGO SITIO
Alugo sitio no bairro do Tajipuru.
zona rural de São Luís. Medindo

45m X i3om, todo murado, poço
artesiano, casa com de aK-t-rarla,
copa/sozinha, quarto e banittl
ro. Janelas gradeadas e portão

de aluminio. Com mangueiras,

cajueros, coqueiros, tainanndos
e acerolas, todos já botando.
Ponto de ônibus na porta.
TRATAR PELOS TELEFONES:

983211-6649/985255974

1,98 98525-5974
EXTRAREDACAOCã;GHAIL.COH

A
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vigentes, atender as demandas da Administração Pública Municipal,
tendo como órgãos participantes as SECRETARIAIS MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SAÚDE, EDUCA

ÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

QUART

iVEREIRO - 2020

acordo cm a Lei Federal n° 13.639/18 e Resolução n® 083/19-CFT".

Diante da retificação a reunião de licitação antes marcada para o dia
27/01/2020 às 09:00h, fica então marcada para o dia 28/02/2020 às

das e em apoio a Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, na forma
da Lei Federal n® 10.520/2002, e suas alterações. Decreto Federal n®

09:00h. Sendo assim o item 6.3 letra''b" do Edital,e a data de reunião
de abertura,ficam alterados conforme o retificado acima. SatubinhaMA,07 de fevereiro de 2020. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar n° 123/2006, e

Pregoeiro Municipal da Prefeitura Municipal de Satubinha.

suas alterações, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Fe
deral n° 8.666/1993, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital

PREGÃO PRESENCIAL N® 008/2020-CPL/PMS.A PREFEITU

visando o bom desenvolvimento das atividades nelas desenvolvi

e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL,

no horário de 08 às I2hrs, para consulta gratuitamente ou adquirido
mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais). Informações
adicionais no mesmo endereço. Umbiras/MA,07 de fevereiro de 2020.
NEILA MELO BEZERRA-PREGOEIRA OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA-MA

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
por Item, tendo por objeto o Registro de Preços para Aquisição de
Combustíveis destinados a atender a demanda deste município,
conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realiza

PAL DE MARAJÁ DO SENA, com sede na Avenida Dep. César

da no dia 28 de fevereiro de 2020, às 11 rOOhs(onze horas), na sala de
reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposi
ção dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser con

Bandeira, s/n. Centro, no município de Marajá do Sena, Estado do
Maranhão, toma público, que fará realizar licitação na modalidade

sultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço. Satubinha - MA.07 de fevereiro de 2020.

TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, tendo por
objeto a Contratação de empresa para execução dos serviços de
reforma e ampliação das unidades escolares no município de Ma

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS. Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO).TOMADA DE
PREÇOS N® 003/2020-CPL/PMMS.A PREFEITURA MUNICI

rajá do Sena — MA,conforme edital e anexos. A sessão do certame

licitatório será realizada no dia 28 de fevereiro de 2020,às 09h:00min
(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

PREGÃO PRESENCIAL N® 009/2020-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 por

consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Marajá do Sena - MA. 05 de fevereiro de 2020.
ELIAS SILVA NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMMS.

Item, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventu
al aquisição de peças, acessórios e derivados para veículos leves,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realiza

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. Tomada de Preços
N® 01/2020. A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas
atribuições que a lei lhe confere, toma público o Resultado da Ses
são Pública de Licitação, realizado no dia 29 de Janeiro de 2020, às

08h:30min, referente à Tomada de Preço n® 01/2020, cujo objeto é a
contratação de empresa de Engenharia para a execução dos serviços

de recuperação do Gramado e implantação do Sistema de irrigação
do Estádio Municipal o BATISTÃO na sede do Município de Matões-MA, nos termos do Convênio 003/2019-UGCC/SINFRA, onde
sagrou-se vencedora a empresa G COSTA CARVALHO SANTOS

E CIA LTDA, CNPJ N® 14.693.639/0001-04, com o valor Global de

R$314.053,28 (Trezentos e quatorze mil e cinqüenta e três reais e
vinte e oito centavos). Publique-se, nos murais da Prefeitura

Municipal de Matões, para que a Comunidade em geral tome
conhecimento desta contratação. Matões-MA, 29 de Janeiro
de 2020. Maria do Perpétuo Socorro da Silva Ribeiro -

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA
TERMO DE RETIFICAÇÂO.PREGÂO PRESENCIAL N°

001/2020-CPL/PMS.A Prefeitura Municipal de Satubinha, através

de sua Comissão Perm^ente de Licitação-CPL,em relação ao Edi

tal do Processo Licitatório do Pregão Presencial n° 001/2020-CPL/
PMS.RETTFICA, o item 6.3 do Edital, e a data de reunião de aber-

tura.ONDE SE LE: "6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (...) b) Re
gistro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Con

selho^ Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da
repão da sede da empresa;", LEIA-SE: "6.3 - QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA (...) b) Registro ou inscrição da empresa e dos respon
sáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, da região da sede da empresa, ou no Conselho

Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região — CRT-02, de

pesados e máquinas da administração pública deste município,
da no dia 28 de fevereiro de 2020,às I4:00hs(quatorze horas), na sala
de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consulta
dos e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Satubinha - MA.07 de fevereiro de 2020.

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS. Pregoeiro Municipal.
TOMADA DE PREÇO N® 001/2020-CPL/PMS.A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na Av. Matos Carvalho,
n.° 310, Centro, Satubinha, Estado do Maranhão, toma público que,
fará realizar às 09:00h(nove horas)do dia 02 de março de 2020,a li

citação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,do tipo menor preço
por lote, sob o regime de execução por empreitada global, objetivan

do a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços
de construção de escolas, conforme edital e anexos. Este Edital e seus

anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado,
de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde

poderão ser consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega
no setor de licitações de 03 (três) resmas de papel de 500 folhas, ta
manho A4, 2I0x297mm, ISgJnP, ultra branco. Esclarecimentos adi
cionais no mesmo endereço ou no e-mail: licitacan@satuhiPha.ma.sov.hr. Satubinha - MA,07 de fevereiro de 2020.
Sebastião Garcês Martins. Presidente da CPL/PMS.

TOMADA DE PREÇO N® 002/2020-CPL/PMS.A PREFEITURA

hWNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na Av. Matos Carvalho,
n. 310, Centro, Satubinha, Estado do Maranhão, toma público que,
fará realizar às 11:00h (onze horas) do dia 02 de março de 2020 a li

citação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,do tipo menor preço
por lote, sob o regime de execução por empreitada global, objetivan
do a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços
de recuperação de meio fio e sarjeta no município de Satubinha, conji

T
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forme edital e anexos. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta feira,
no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados
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xas e outdoors para prefeitura municipal, conforme anexos do Edital,

HEMERSON L. FERREIRA, que apresentou a proposta, sendo o va
lor: R$ 226.050,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Cinqüenta Reais).

gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações de 03
(três) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4,210x297mm, 75g/m^ ul

Zé Doca - MA, 31 de janeiro de 2020. Francisco Van Hallen Lucas

tra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou no e-mail
lícitacao@satubinha.ma.gov.hr. Satubinha - MA 07 de fevereiro de 2020

Moura Barros, Secretária Municipal de Desenvolvimento

Sebastião Garcês Martins. Presidente da CPL/PMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
TOMADA DE PREÇO N" 001/2020.PROCESSO ADMINISTRAI!
VO N" 015/2020.Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Li

citação da Prefeitura Municipal de Zc Doca - Ma, na forma da Lei Fe
deral n- 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 28.02.2020

às 09:00 horas, fara licitação para contratação de empresa para exe
cução de implantação de pavimentação asfáltica no município de Zé

Maciel de Sousa, Secretário Municipal de Educação; Angela Regina
Social; Francisco Barros Lima, Secretário Municipal de
Saúde e Saneamento Ambiental; Egídio Monteiro da Silva,
Secretário Municipal de Administração.
AVISO DE I.ICTTAÇAO.PREGÀO PRESENCIAL N" 007/2020. ARP.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2020.A Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma,

na forma da Lei Federal n* 8.666/93 e suas alterações, torna público
que realizará a reabertura da sessão do Pregão Preseneial n° 007/2020
Processo Administrativo n° 007/2020, no dia 17/02/2020 ás 10:00;

rão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/n" - Vila

para aberturas dos envelopes de propostas de preço e doeumentações.
Os interessados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal, na
Av. Militar, s/n° - Vila do BEC — Zé Doca — Ma. Com base legal Lei n°

do BEC - Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2" a

8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, Herbert Costa Penha Júnior.
Pregoeiro do município.

Doca, na modalidade Tomada de Preço, tipo execução indireta sob
regime empreitada pôr Menor Preço por Lote. Os interessados deve

6" feira das 08h00min às I2h00min, onde poderá ser consultado e/

ou obtido gratuitamente mediante ao recolhimento da importância de

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÀO PRESENCIAL N° 008/2020. -

R$ 50,00 (cinqüenta reais) através de DAM (documento de ar

ARP.PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 008/2020.A Comissão

recadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma,
na forma da Lei Federal n* 8.666/93 e suas alterações, toma público

protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário
de expediente. Base Legal Lei n° 8.666/93 e seus Articulados.
Zé Doca - Ma, 05 de fevereiro de 2020. Silvia Maria Silva Lima

- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.HOMOLOGO o julgamento da
Comissão Permanente de Licitação, referente à Pregão Presencial n
001/2020-PP de acordo com a Ata da Reunião do Pregoeiro da mes
ma realizada no dia 28 de janeiro do ano de 2020 ás 09:00 horas a

Registro de Preços para eventuais aquisições de material de gráfico
para o município e confecção e impressão de banners, faixas, adesi
vos, faixas e outdoors para prefeitura municipal, conforme anexos do

Edital, JOSÉ W. D. DOS SANTOS EIRELI. que apresentou a pro

posta, sendo o valor: RS 536.125,00 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil

e Cento e \finte Cinco Reais). Zé Doca - MA, 31 de janeiro de 2020.

Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Secretário Municipal
de Educação; Angela Regina Moura Barros, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social; Francisco Barros Lima, Secretário Muni

cipal de Saúde e Saneamento Ambiental; Egídio Monteiro da Silva,
Secretário Municipal de Administração.

TERMO DE HOMOLOGAÇÀO.HOMOLOGO o julgamento da
Comissão Permanente de Licitação, referente à Pregão Presencial n"
001/2020-PP de acordo com a Ata da Reunião do Pregoeiro da mes
ma realizada no dia 28 de janeiro do ano de 2020 ás 09:00 horas a

Registro de Preços para eventuais aquisições de material de gráfico

para o município e confecção e impressão de banners, faixas, adesi
vos, faixas e outdoors para prefeitura municipal, conforme anexos do
Edital, R V DE MORAES, que apresentou a proposta, sendo o valor:
R$ 520.188,10 (Quinhentos e Vinte Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais
e Dez Centavos). Zé Doca - MA, 31 de janeiro de 2020. Francis

co Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Secretário Municipal de
Educação; Angela Regina Moura Barros, Secretária Municipal

de Desenvolvimento Social; Francisco Barros Lima, Secretário Mu

nicipal de Saúde e Saneamento Ambiental; Egídio Monteiro da Silva,
Secretário Municipal de Administração.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.HOMOLOGO o julgamento da
Comissão Permanente de Licitação, referente à Pregão Presencial n"

001/2020-PP de acordo com a Atada Reunião do Pregoeiro da mesma

realizada no dia 28 de janeiro do ano de 2020 ás 09:00 horas a Regis
tro de Preços para eventuais aquisições de material de gráfico para o
município e confecção e impressão de banners, faixas, adesivos, fai-

que realizará a reabertura da sessão do Pregão Presencial n° 008/2020
Processo Administrativo n° 008/2020, no dia 17/02/2020 ás 14:30;

para aberturas dos envelopes de propostas de preço e documentações.
Os interessados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal,
na Av. Militar, s/n°-Vilado BEC—Zé Doca—Ma. Com base legal Lei n"
8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, Herbert Costa Penha Júnior.
Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020. A
Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, através
da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei

Federal n° 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, tor
na público que fará realizar licitação na Modalidade TOMADA DE

PREÇOS, sob o regime de Empreitada por preço global, do tipo Me
nor preço por global, às 08h00min do dia 28 de fevereiro de 2020 na

sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua São Rai

mundo, n° 01, Centro, Buriticupu - MA, visando a Contratação de
empresa especializada para execução do plano de mobilização social
do centro de artes e esportes unificados do município de Buriticupu/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio
onde ftmciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimen

to da importância de R$50,00 (cinqüenta reais) feito exclusivamente
através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São
Raimundo, n" 01, Centro, Buriticupu - MA. 10 de fevereiro de 2020.
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira /Presidente da CPL.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N"

005/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 0204/2020 - SE-

MED - Em cumprimento art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93, em con
formidade com o parecer jurídico acostado aos autos, RATIFICO a
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em favor de GILTARLANE SILVA RI

BEIRO, CPF: 056.417.273-18, perfazendo-se o valor de R$ 2.858,00
(dois mil oitocentos e cinqüenta e oito reais) por mês e R$ 34.296,00
(trinta e quatro mil duzentos e noventa e seis reais) como valor global
do Contrato ao final de 12 (doze) meses, objetivando A LOC'^ÇÃO
DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. Dê-se ciência
desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do ne
cessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações próprias do

