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Aviso de Chamada Pública N.° 001/2020-SEMED/PMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA. com sede na

Avenida Matos Carvalho, n° 310, Centro, no município de Satubinha, Estado do

Maranhão, através do Secretário Municipal de Educação, torna público para
conhecimento dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros
alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou

suas associações/organizações, destinados ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, considerando o disposto no Art. 21° da Lei Federal n.° 11.947/2009

e na Resolução CD/FNDE N° 026/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE N°
004/2015.

O Edital e seus anexos estarão 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 e obtidos gratuitamente a partir do dia 09 de
Março de 2019, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser
entregues até às 10:00 (dez horas) do dia 31 de Março de 2020 no mesmo
endereço.

Satubinha - MA,04 de Março de 2020.
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EXTATOS DE CONTRATO

01

001/2020. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa
FRANCISCO L. SILVA DE ARAÚJO-ME. ESPÉCIE: Contrato Administrativo.

OBJE TO: Prestação dos serviços como provedor de internet banda larga via fibra
óptica destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Satubinha - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020. DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

CHAMADA PÚBLICA N"001/2020-SEMED/PMS

DA ASSINATURA: 04 de março de 2020. VALOR: RS RS 7.680,00 (Sete mil e

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA. com sede na Avenida
_Mai
atos

Canalho. n.° 310. Centro, no município de Satubinha. Estado do

ranhüo. através do Secretário Municipal de Educação, torna público, para

.nhecimento dos interessados a CH.AMADA PÚBLICA para aquisição de
gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor

familiar rural ou suas a.ssociações/organi2aç0es, destinados Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no Art,

seiscentos e oitenta reais). DO PAGAMENTO: Será realizado após apresentação da
Nota fiscal, atestada pelo setor competente, a fim de que seja efetuado o pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06 - Secretaria Municipal de Saúde;
10.122.0004.2.050 - Manut. e Func. da Secr. Municipal de Saúde; 3.3.90.39.00 Outros Sen', de Terc. / Pessoa Jurídica. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas demais

alterações posteriores. Ficam de acordo as partes que assinam o contrato.

CONTRATAN TE: PEDRO HENRIQUE CHAVES SILVA - Secretário Municipal

21" da Lei Federal n" 1 1.947/2009 e na Resolução CD/FNDE N" 26/2013,

de Saúde e CONTRATADO: FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAÚJO,
Proprietário - FR4NCISCO L. SILVA DE ARAÚJO-ME. Satubinha - MA, 04 de

atualizada pela Resolução CD/FNDE N° 04/2015. O Edital e seus ane.xos

março de 2020.

estão á disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a
sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente a partir do dia 09 de março de 2020, e a

documentação de habilitação c o Projeto de Venda deverão ser entregues até
às I0:00h (dez horas) do dia 31 de março de 2020 no mesmo endereço.
Satubinha - MA. 04 de março de 2020. MOISÉS NEVES TEIXEIRA
MONTEIRO. Secretário Municipal de Educação.

Extrato de Termo de Contrato n" 010612-01/2020. PREGÃO PRESENCIAL

001/2020.^

PARTES:

SECRETARIA

MUNICIPAL

Extrato de Termo de Contrato n" 010612-04/2020. PREGÃO PRESENCIAL n"

001/2020. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e
a empresa FRANCISCO L. SILVA DE ARAÚJO-ME. ESPÉCIE: Contrato

Administrativo. OBJETO: Prestação dos serviços como provedor de internet banda

larga via fibra óptica destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de

EXTRATO DE CONTRATO N"010612-01/2020

n.°

EXTRATO DE CONTRATO N° 010612-04/2020

DE

ADMINISTRAÇÃO e a empresa FRANCISCO L. SILVA DE ARAÚJO-

ME. ESPÉCIE: Contrato Administrativo. OBJETO: Prestação dos serviços
como provedor de internet banda larga via fibra óptica destinados a atender a

demanda da Secretaria Municipal de Administração do Município de

Assistência Social do Município de Satubinha - MA. VIGÊNCIA: Até 31 dc
Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA:04 de março de 2020. VALOR: RS
RS 5.760,00 (Cinco mil e setecentos e sessenta reais). DO PAGAMENTO: Será

realizado após apresentação da Nota fiscal, atestada pelo setor competente, a fim de
que seja efetuado o pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 02.08 - Sec.
Municipal de Assistência Social; 08.122.0002.2.070 - Manut. e Func. da Secr.
Municipal de Assistência Social; 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. / Pessoa

Jurídica.. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores Ficam

Satubinha - MA. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020. DATA DA
ASSINATURA:04 de março de 2020. VALOR: RS R$ 9.600,00(Nove mil e

de acordo as partes que assinam o contrato. CONTRATANTE: GENIVALDO

seiscentos reais). DO PAGAMENTO: Será realizado após apresentação da
"ita fiscal, atestada pelo setor competente, a fim de que seja efetuado o
;amento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02.02-Sec. Muii. de Admin. e

e CONTRATADO: FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAÚJO, Proprietário I-R4NCISCO L SILVA DE ARAÚJO-ME. Satubinha - MA.04 de março de 2020

FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA - Secretário Municipal de Assistência Social

wes. Integrado; 04.122.0002.2.004- Manut. e Func. da Secr. de Adm. e Des.
Integrado. 3.3.90.39 00 - Outros Serv. de Terc. / Pessoa Jurídica. BASE
LEGAL: Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores. Ficam de acordo
as partes que a.ssinam o contrato. CONTRATANTE: JOSÉ ORLANDO

LOPES DE ARAÚJO - Secretário Municipal de Administração e
CONTRATADO. FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAÚJO,Proprietário
- FRANCISCO L SIWA DE ARAÚJO-ME. Satubinha - MA.04 de março de
ritfisjiíd* ar

2020.

E.XTRATO DE CONTRATO N"010612-02/2020

Satubinha
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Extrato de Termo de Contrato n" 010612-02/2020. PREGÃO PRESENCIAL

n." 001/2020. PARTES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a
empresa FRANCISCO L. SILVA DE ARAÚJO-ME. ESPÉCIE: Contrato

Administrativo. OBJETO: Prestação dos serviços como provedor de internet
banda larga via fibra óptica destinados a atender a demanda da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Satubinha - MA. VIGÊNCIA" Até

31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA:04 de março de 2020.
VALOR: R$ RS 7.680.00 (Sete mil e seiscentos e oitenta reais). DO
PAGAMENTO: Será realizado após apresentação da Nota fiscal, atestada
pelo setor competente, a fim de que seja efetuado o pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 02.03 - Manutenção e desenvolvimento de ensino;

!
T
~ Serv.
Manut.deeTerc.
Func./ Pessoa
da Secr.
Municipal
Educação;
3.3.90.39
00 - Outros
Jurídica.
BASEdeLEGAL:
Lei
8.666/93 e suas demais alterações posteriores. Ficam de acordo as partes que
assinam o contrato. CONTRATANTE: MOISÉS NEVES TEIXEIRA

Estado do Maranhão
Diário Oficial Municipal poder Executivo
Av. Matos Carvalho N"310-Centro
Satubinha - MA
Site
www.satubinha,ma.eov.br

DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA

Prefeita Municipal

MONTEIRO - Secretário Municipal de Educação e CONTRATADO:
FRANCISCO LUCAS SILVA DE ARAÚJO.Proprietário - FRANCISCO L
SUA A DE ARAUJO-ME. Satubinha - MA,04 de março de 2020.
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A Justiça do Trabalho
abriu o mês de março pro

carentes e em situação de

movendo

Resultado de uma ação civil

José foi fundado em 3 de
outubro de 1947,cm home

pública, processo trabalhis
ta que corre na 6* Vara do

to de AIlan Kardec, e é fru

Trabalho de S3o Luís resul

to do idealismo de Antonlo

solidariedade.

vulnerabilidade. O Lar de

nagem ao dia do nascimen

tou na doação de R$ 213 mil
à instituição de caridade

Alves Martins, o "Pequeni
no", e com a colaboração

Obras Sociais Lar de José.

de jovens amigos espíritas.
Segundo a juíza Juace
ma Aguiar, realizar ações

Dos R$ 233 mil arrecadados

pela ação, foram destina
dos ainda R$ 20 mil para

como essa fortalecem no

Fundação Sousãndrade. A
entrega do alvará ocorreu
na manhã da segunda-feira
(2)na sede da VT, no Fórum

cumprimento dos valores
institucionais do Tribunal.

"Nesse caso, estamos uti
lizando o valor decorrente
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vereadores batem um papo com juiz

sobre situação dos moradores Ipase
Os vereadores Ricardo

Asitofo Serra, e foi realiza
da pela juíza titular da Vara,
Juacema Aguiar Costa, ao

de um conflito para asse
gurar a paz social. Com
isso, diversas crianças em

presidente da instituição,

situação de vulnerabilidade

Jacob Martins.
Com sede na av. Edson

serão contempladas. É um

da Vara de Interesses Difu

... 'Hi:'-; '
,

trabalho de generosidade e

sos e Coletivos de São Luís,

Douglas de Melo Martins.

^'e .. - X--. ■ '

solidariedade", afirmou.

atendidas pelo Lar de José

Brandão, n" 20, Anil; a ins
tituição ampara crianças

Oiniz (sem partido) e Rai
mundo Penha (PDT) reuni
ram-se, nesta última terça-feira (03), com juiz titular

,
,•

Na oportunidade,foram
ESTADO DOMARANHAo

tratados assuntos relacio

PREFEITURA MUNICIPAL DE

nados à situação de 237 fa

SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

mílias que estão ocupando
um conjunto de apartamen

CNPft o6.i71.71o^ooorio

AVISO DE UCITAÇAO

PftEGto PRESENCIAL IT OOSpOlO
O Municnito de Sento Ant6n>o dos Lopes ■ MA,por meio de seu Pregoeiro Municipel,
tema injolko aosinteressados que,com base na lei Federal n*10.^0/1001,Decreto
inklpal iTS 041/1D18, Decreto Mmádpal 047/2018, Decreto Municipal 054/2018,
Complementar n* 113/2006 e alte(3(0es, Lei Federal n'8.666/93 < nus alteraiposirriorrs, e demais legislacfies ^Icáveis à esptcle, fari neaSiar Ss Sh do
.8/03/1020,[icItacSo na modaUdade PregSo Presencial para Registro de Pregos

visanaoTutura e eventual conOata^ de pessoa(s)juildicajs) para o fornecimento

de MeiScamentas Psicotrópicos,pelo prazo de 12(doze)meses,para atender as necessidades da Secretaria Uunicipál de Saúde e Saneamento do muroclpio de Santo
Antônio dos Lmes-MA,confonne descrito reste Edital e seus Anexos.
A IkitacSo sera reaSzada na sede da ComissSo de UdtacSo da Prefeitura Munici

pal de Santo AntAnio dos Lopes,situada 8 Prafa Abralo Feircva,s/n - Centro,CEP:
6J.71DS)oa,Santo Antônio dos Lopes- MA.O edital c seus anexos esUo 8 disposi
ção dos liReressados no endereço supra,de 2'a 6* feira, no horirio das 8h às tih,

onde poderio ser obtidos gratunamente em forma de mídia, ou se preferir, os in
teressados poderio adqulnr o àistnimento convocatório de forma impressa, em
papel tamaruio A4,^me<Sante pagamento da impratônda de RS 2C,oa(vinte rcatsX
Esaaredmentos aoicicruis no endereço retro mencíocudo ou peto E-niaS: dep.pregaoglstoantoniodoslopesanagoviir
Santo Antônia dos Lopes-MA,02de marco de 2020.
VANOAyUMAMENDES

tos situado na chamada Pe

nínsula do Ipase.

O magistrado é autor de
uma sentença resultado de
uma Ação de Reintegração
e Manutenção de Posse
impetrada pelo Município.
Nela, Douglas de Melo aca
tou os argumentos e deter
minou a Imediata desocupa

ção do conjunto de imóveis
que, de acordo com laudo
anexado à Ação,está com a
irrfraestrutura comprometi

Câmara Municipal e dos
próprios moradores para
discutir a questão e, desta
forma, encontrar uma solu

ternativas que não penali
zem estes moradores", dis
se o pedetista.

da e corre, inclusive, risco

ção que beneficie as famí
lias atingidas, uma vez que

agradeceu o juiz c afirmou

Uma comissão de mora

SartubinfrBa

detalhou todas as etapas
do processo judicial e se

O magistrado, além de
detalhar informações acerca do processo judicial, se
colocou à disposição da

de desabamento.

it2s

pelo próprio Ricardo DIniz.

dores vem dialogando, des
de o início da semana, com
os vereadores da capitai. A
intermediação foi proposta

as mesmas sofrem risco
social.

Raimundo Penha agra
deceu a atenção do ma
gistrado. "O juiz Douglas

colocou a disposição para
participar de uma mesa de

diálogo que resulte em al

Ricardo Diniz também

que o Parlamento LudovIcense,ao trabalhar para en

"Continuaremos ouvin

do os moradores c amplia
remos o diálogo com os de
mais envolvidos, inclusive o
Município, cujos represen
tantes irão nos receber".

Os referidos prédios fo
ram construídos pelo Covemo Federal, através do

Programa de Aceleração do
Crescimento(PAC).
No entanto, as obras

contrar uma solução para

não foram concluídas e os

o problemática, cumpre,
mais uma vez, o seu papel

imóveis

institucional.

não tinham aonde morar.

acabaram

sendo

ocupados por famílias que

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

CHAMADA PÚBUCA N* ooi/2020-SEMED/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA cotn sede na Avenida Matos
Carvalho, n.'310,Centro,no tnunidplo de Satubinha,Estado do Maranhão,
através do Secretário Municipal de Educação,toma ptibllco, para conheci

mento dos Interessados a CHAMADA PÚBUCA para aqtdsicão de gêneros
aliment/cios, diretamente da agriodtura familtare do empreendedorfami

liar rural ou suas assodacães/organizaçSes,destinados Programa Nadonal
de Alimentação Escolar -PNAE,considerando o disposto no Art 11* da Lei
Federal n* 11.947/2009 e na Resolução CO/FNDE N'26/1013,atuatíiada pela
Resolução CD/FNDE N* 04/2013.0 Edital e seus anexos estão ã disposição
dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta feira, no
horáiio das 08:00 ãs 12:00 horas,onde poderão ser consultados c obtidos

M Filho acompanha avanço das obras do novo Hen^do do mio Francisco
o presidente da Câma
ra Municipal de São Luís,

capital", afirmou Osmar.
O equipamento públi

vereador

co ganhará novo sistema

Osmar

Filho

(PDT), participou, nesta
terça-feira (03), de vistoria
das obras de construção

vatultamente a partir do dia 09 de março de 2020,e a documentação de

do novo Mercado do bair

habilitação e o Projeto dc Venda deverão ser entregues até is to:oon(dez

ro do São Francisco.

horas)do dia 3t de março de 2020 no mesmo endereço. Satubinha - MA.
março de 2020. MOISÉS NEVES TEIXEIRA MONTEIRO.Seaetárío Mufl de Educação.

O pedetista, na ocasião,
acompanhou o prefeito
Edivaldo

hidráulico, boxes padroni
zados, iluminação moder
na, sistema de câmera de
vídeo, área de estaciona
mento, sistema de drena

gem, dentre outras benfei
torias. Além disso, toda a
sua área terá acessos para
pessoas com mobilidade

Holanda Júnior

(PDT). Também estiveram

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAo BERNARDO/MA.
Aviso de lldtaçSo.TOMADA DE PREÇOS:003/1020<PU
A comissão permanente de EcKaçio da Prefeitura Municipal São Bernar
do - Ma,devidamente autoiizada pda portaria n* 003/2020 de janeiro dc

2020, comunica que realizará às 09:00 horas,do dia 20 de março de 2020,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada Praça Bernardo
Coeiho De Almeida N'862 - Centro -SAo BERNARDO/MA TOMADA DE
PREÇO N'003/2020,tipo menor preço global, para execução dos serviços
de construção de quadras escolares uma no povoado Currais e outra no
Povoado São Raimundo no municçto de São Bemardo/MA A ser regida
pelas normas deste Edital, pelas c&posiçoes da Lei Federal n* 8.666/93 e

demais legislação pertinente. O Edital, está à disposição dos Interessais
no endereço supra, dc 2* a 6* feira, no horário das 08:00 ási2:oo horas,
onde também poderão ser obtidos esdarecànentos acãcionas, custo do
Edital Rf 30,00(trinta reais).
UO BERNAWO- MA 02 de março de 202a
EBza Lima - Premente da CPI

EDIIAl OECONVÚCAÇAODL ASSCU3lLlACEftM.0l<C(NAIUA0C C0N5inutçAo.fU11EJA
ÇAO,ELEIÇAO E FOSSF DE Dllt£TDRIA DA ASSOCAÇAO OE PAIS E ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES
0€ ENSINO DO ESTADO DO MARANHAO- ASPAUA

A Comtãsio ()sra Ccmtttu^io, Fundaçio, Od^ « Pau» dt Dcrelorta ái A&soda^ <i«

presentes o secretário munidpai de Agricultura, Pes
ca e Abastecimento (SEMAPA), Ivaldo Rodrigues
(PDT), e lideranças comu
nitárias da região.
O trabalho é fruto de

uma reivindicação antiga
dos moradores e comer

sensibilidade do prefeito

o secretário de Estado
das Cidades c Desenvol

tão dentro do cronograma
previsto e a participação

vimento Urbano, Rubens
Pereira Júnior, e técnicos

da comunidade é essencial

ligados à secretária visto
riaram, na terça-feira (3),
as obras de revitalização
do Viva Cidade Operária,
em São Luís. A equipe ve
rificou o andamento dos

bre o projeto com a comu
nidade, reforçando, entre

n"6,

Cotuu, SSo Lu^s * MA, a tim ds serem ddibcrsdos e discutidos a seguinte ordem

do db: t - Deliberação sobre a fundadio d» A&socíaç^ de Pais e Aiunot de LsüSdecimentos
de Ensino do Estado do MarardiSo • ASPAMA;2 Aprovação do Estatuto Soctal da entidade;

de >030. ftaquH Cueoa Arronm Perdra • Mlan Cartes Sousa S3va Lcurdítne Moraes Screjo
• Bdrbara Raçhti Una Barrrto • KcCy Cr^sãna Gcmrs Cairatenac - CocressSo de Conçtltucbo e
rundaçio da ASPAMA

0

sAoluIs^ma
QUIHTA-PBIRA,5 DB MARÇO DB 2020

nosso pleito. O novo Mer

ciantes ótimas condições
de trabalho e também con

tribuirá para aquecer a eco
nomia do São Francisco,
importante bairro da nossa

Destaca-se que os felrantes, para não terem
prejuízos, foram removi
dos para um espaço pro
visório, localizado no pró
prio bairro, onde estão
podendo comercializar os
seus produtos até a entre

ga do novo mercado, que
acontecerá em breve.

Obra do Viva Cidade Operária chega em lase flnal de execução

trabalhos e conversou so

3- EJdçKo c posse ds i* Dirctprts;4 - Assuntos de bicavsse ^er^L SSo Lt^s-^05 dc rwco

nhada obra se transfor
masse em realidade.

titui como uma conquista

Aticniblcta Ceri) Ordínirt», no db 13 de tn«rço de 2030, iS:oohs cmpHmcba convooçSo,e
sHona Avmda dosHoüideses,

Edivaldo em ter atendido

cado oferecerá aos comer

"Agradeço o apoio e

Pdts e Alunos dc Istsbckcimtiitos d« Ejtsino do EstJdo do MjrjnhJo A&PAMA,CONVOCA,

da Frdera^&o dos Muríc^osdo Estado do Alarar^ja•

do próprio vereador, que
durante anos - como po
lítico, cidadão e morador
- lutou para que a tão so

ciantes e também se cons

todos üs cmís e «lunol mj^orcs de iã a>os e demais pessoal írKcfrssadas, para a rraEaj^áo da
às i6;}oKsem sepnda com qualqucrnjrrerodeprcsentcw A Assembléia Oiorrerà no audítdrio

reduzida.

os moradores, o senti
mento de pertencimento
do espaço.
Rubens Pereira Júnior

ressaltou que as obras es

para o desenvolvimento
c a efetivação do projtrto. "A criação da Comis
são de Acompanhamento
das Obras do Viva Cidade

Operária é importante,
pois é um instrumento de
participação popular; por
isso, freqüentemente, es
taremos visitando a obra

e, juntos, vamos discutir
todas etapas do empreen

dimento", garantiu.
O

secretário

afirmou

que todas as árvores da

9S<HS2S-5974

EXTBAREDACA0@6NiULC0N

praça serão preservadas

Operária.

e a Secid vai incentivar o

Para o empresário do

plantio de outras mudas
de diversas espécies. Em
relação ao campo dc fu

ramo de lazer, Eric Dovera, a revitalização da pra

tebol, ele informou aos

cio local e proporcionará

apreciadores do esporte
que o equipamento co
munitário ganhará Ilumi
nação e alambrado novo.

tes, um espaço mais am
plo e moderno. "Aqui é
palco de vários eventos,

Além do secretário,
participaram da vistoria,
a secretária dc Projetos
Especiais da Secid, Arlene Vieira; engenheiros e

como torneio de pipa,
festival de M.C, dentre
outros. Com a reforma, o
local será readequado e
adaptado para atender as

membros

de

da

Comissão

Acompanhamento

das Obras do Viva Cidade

ça vai fomentar o comér
aos moradores e visitan

diversas

manifestações

do bairro", afirmou Dovera.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ns 1/2020

Contratante: Município de Tutóia/MA, CNPJ: 06.218.572/o00l'-20. Cantratadai irlrATCCComércio e Serviços Tecnológicos Eireli ME CNPJ: 02.206.643/0003-83 Vigência ATÉ BI DE
Dezembro de 2020. Valor RS 1.100.000,00 (Um Milhão e Cem Mil REAIS) Dotação:
12.361.0031.1032-3.3.90.39. Data da Assinatura do Contrato: 19 de Fevereiro de 2020. Pelo

Contratado: José Agamenon Oliveira, pela Contratante Ordenador de Desjaesa: Joseiídon
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 91912-0001

A Secrptáriâ Muntcip<tl dp PMnpjamento e Admtnisiração do município de Santo
Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso do suas atribuições legais, ao qual fica
autorizada a homologar os procedimentos ticitâtórios, considerando as Infornrtaçõcs
constantes no Termo de Adjudicação rio Pregão n° 001/2020. que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada no fornecimento de moveis, eletrodomésticos e
eletroelc-trónicos. pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do
município (Ift Santo Antônio dos Lopes-MA, resolve:
HOMOLOGAR o procedimento llcitatórlo no qual foi declarada vencedora do
Certame a empresa FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME, Inscrita no CNPJ sob o n'-'.
I8.6R6.S7R/(100I-09. no valor total de RS 90.997,00 (Noventa mil novecentos e noventa e
sete reais).

Santo Antônio do.s Lopes-MA. 27 de fevereiro de 2020.
MARIA LIA SILVA E SILVA

Soares de Sousa/ Secretario Mun. de Educação/futóla/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N': 20200084. ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA N® 002/2020. CONTRATANTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: UNIÃO Dt MORADORES DO

POVOADO CANTO DOS BOIS. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, visando atender as
necessidades da Alimentação Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal dc
Ensino, para o exercido de 2020. VALOR TOTAL RS 239.270,00 (duzentos e trinta e nove

mil, duzentos e setenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade
0103;123060027.0.044 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no
vaior de RS 739.270,00. VIGÊNCIA: 18 de Fevereiro de 7020 a .31 de Dezembro de 7020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE RIBAMAR

DATA DA ASSINATURA: 18 dc Fevereiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N« 11/2020-CEllCC/PMSJR
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, por meio do Pregoeiro, torna
público aos interessados que realizará ãs 09h, do 20 de março de 2020. na Sala de Sessão
da Central de Licitações, Contratos e Convênios CELICC, situada na Praça da Matriz, n» 142,
Centro, São José de Ribamar. Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo objeto é a
aquisição de Material Permanente Tipo tqulpamcntos do Cozinha, pela Prefeitura
Municipal de São José de Ribamar, com base no que consta no Processo Administrativo n'-'

228/2020-SEMED e na legislação pertinente. O Edital está á disposição dos íntere.ssados na
Central de Licitações, Contratos c Convènios-CELICC. na Praça da Matriz, n' 142, Centro,
São José de Ribamar, de 2< a 6! feira, das 08h ás 13h e das 15h ás 18h, telefone (98)
.R22-1.0769. e no site www.saojosederib3mar.ma.gov.br onde poderão ser consultados e

CONTRATO N»: 20200085. ORIGEM: CHAMADA PÚBUCA N» 002/2020. CONTRATANTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: COOPERVAG-COOPERATIVA
A6R0EXTRATIVÍSTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS OE VARGEM GRANDE. OBJETO:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rurai
ou suas organizações, visando atender as necessidades da Alimentação Escolar das alunos
matriculados na Rede Municipal de Ensino, para o exercício de 2020. VALOR TOTAL: R$
696.770,00 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta reais). PROGRAMA DE

TRABALHO; Exercício 2020 Atividade 0103.123060027.0.044 Manutenção do Programa de
Alimentação Escolar - PNAE, Classllicação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,
Subelemento .3.3.90.30.07, no valor de R$ 696.770,00. VIGÊNCIA: 18 de Fevereiro de 2020
a 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 18 de Fevereiro de 2020.

obtidos gratuitamente.
EXTRATO DE CONTRATO

São Jose de RIbamar-MA, 3 de março de 2020.
DANIEL ESTEVES GUIMARÃES

CONTRATO N9: 20200086. ORIGEM. CHAMADA PUBLICA N8 002/2020. CONTRATANTE-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Na 1/2020-SEME0/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na Avenida Matos

Carvalho, n * 310, Centro, no município de Satiibinha, Estado do Maranhão, através dn
Secretário Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados a

CHAMADA PUBLICA para aquisição de gêneros alimcnbcios, diretamente da agricultura

familiar e do empreendedor familiar rural ou suas associações/organizações, destinados
Programa Nacional de Ailmeniação Fscolar - PNAF, considerando o disposto no Art. 21® ria

PRODUfORES RURAIS DA VILA RIBEIRO. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar c Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, visando atender
as necessidade.s da Alimentação Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de
Ensino, para o exercício de 2020. VALOR lOfAL: R$ 1/8.860,00 (cento e setenta e oito mil
oitoccntos c sessenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Cxcrcicio 2020 Atividade

0103.123060027.0.044 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE,
Oassificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.0/, nó
vator de RS 178.860,00. VIGÊNCIA: 18 dc Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 18 de Fevereiro de 2020.

Lei Federal n^ 11.947/2009 c na Resolução CO/FNDE N? 26/2013, atualizada pela Resolução
CD/FNDE N9 04/2015. O Edital e seus anexos estão ã disposição dos interessados no
endereço supr.icitado de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente a partir do dia 09 de março de 2020, e
a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até ás 10:00h
(der horas) do dia 31 de março de 2020 no mesmo endereço,

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N? 15/2020

Satubinha - MA, 4 de março de 2020.
MOISÉS NEVES TEIXEIRA MONTEIRO
Secretário Municipal de Educação

Contratante: Prefeitura Municipal de Caceres-MI
Contratada: BOHRER EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO -EIRELI

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos para o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Centro de Eventos maria Sophia Leite, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o

RETIFICAÇÃO

reais e cinqüenta centavos) e o prazo de sua Vigência estipulada em 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura e a Execução do Objeto fica estipulado o prazo
de 30 (trinta) dias contados a partir da solicitação expedida pelo ordenador despesas.

presente contrato é no valor de RS 86.263,SO (oitenta e seis mil duzentos e sessenta e seis

No Aviso de Homologação do Pp n« 4/2020, publicado no DOU , DE 2 de março

do 2020. Segunda feira. Seção 3. pág. 173, onde se lé: para fazer aquisição de um veiculo
leve, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Sitio

Novo - MA. I eia-se; Para (arei reformas do prédio da unidade de serviço de atendimento
movei e urgência SAMU do Município dc Sitio Novo MA. Tudo (conforme projeto básico
do editai), admibndo prorrogação.

EXTRATO DE CONTRATO NS 16/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Contratada: GERALDO C. GUim

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos para o

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Centro de Fvenlos maria Sophia leile. da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o
presente contrato ê no valor de RS 2.000,00 (dois mil reais) e o prazo dc sua Vigência

AVISO DE CHAMADA PÚBUCA N» 1/2020

estipulada em 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e a Execução

A Prefeitura Municipal do Trizidcla do Vale, Estado do Maranhão, através da
Comissão Permanente de LIcitaçáo-CPL, instituída pela Portaria n» 01/2020 de 02 de

do Objeto fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da solicitação
expedida pelo ordenador despesas.

janeiro de ?02ü, torna público que reali/aiá Chamada Pública, tendo por objeto a Aquisição
de generos alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar para a merenda
Munidpal de Trízidela do Vale - MA, de acordo com a Lei n»

11.947, de 16 de junno de 2009, Resolução CD/FNDE n? 26, de 17 de junho de 2013
alterada pela Resolução n® 4, de 2 de abril de 2015 e Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993
h-,Krf, e do projeto
e demais
disposições
legais.
O de
recebimento
da às
documentação
de
habilitaçao
de venda
ocorrerá no
dia 06
abril de 2020,
OShOOmin (nove
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Deputado
Carlos Melo. N? 1670 - Aeroporto, Triziriela do Vale-MA. O Edital e seus Anexos estão ã

fl
■ '"««'«sados no endereço supra, de 2# a 68 feira, no tiorário das OShODmin
íriirmnak
retirados gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no mesmopoderão
endereçoserouconsultados
pelo e-mailecpl@trizideladovaie.ma.gov.br.
Trizidela do Vaie MA. 2 de março dc 2020.
FELIPE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente da Comissão

Contratada: OLMÍR lORIS & CIA ITOA-EPP

Objeto; Contratação dc empresa para aquisição de materiais e c:quip3mcntos para o

Centro de Eventos maria Sophia Leile, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o
preseiite contrato v no valor de RS 12.324,00 (dois mil reais) e o prazo de sua Vivência

ri^"ní!t,^
Wozpl moses.
contados
partir dadias
datacontados
dc sua assinatura
ExMução
do
Objeto "r"
f^ca"
estipulado
o prazo
de 30a (trinta)
a partir dao asolicitação
expedida pelo ordenador despesas.

Contratante; Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
dc materiais c equipamentos para o
Centro de Eventos mana Sophia Leite, da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo o

c
■"'•730.00 (quatorze mil setecentos e cinqüenta reais)
assinátu^A ea a»"rExecução do Objeto fica
em estipulado
12 (doze) meses,
a partirdias
da data
de suaa
assinatura
o prazocontados
de 30 (trinta)
contados

EXTRATOS DE CONTRATOS

T
'"«"'Bihilidede N'001/2020. Processo Adm N»
^®' 8"^/" Objeto: Aquisição d- Uc-nça de
!,'"cSecr^aria
8'"' ^«88^
- Programa
EstatísticoJunto
e Gestor
em Atendimento
Nev.essiri3(1es da
Municipal
de Educação
aos Escolar,
seus Alunos.
Professoresáse
todas as Unidades Educacionais do Município de Tutóia/MA e Manutenção Menssl
Contratante: Município de Tutóia/MA. CNPJ; 06.218.572/0001-28 Contratada Infatec
Comercio f Serwços Tecnnlogicos Eireli ME CNPJ: 02.206.643/000.3-8.3 Vigência- até 31 de

partir da solicitação expedida pelo ordenador despesas.

n

rnnimt d

'
A

Centavos) DOTAÇÃO: 12.361. 0016 2018

c z on zo t

do Contrato: 19 DE Fevereiro DE 2020 neio

d Sousa/Sccrctario
« José Ag,imenonMun.
Oliveira,
pela Contratante Orden.zdor
-oares de
de Cducação/Tutóia/MA.
roi72020/INET'BV°e

-

de Despesa- Joseiídon

001/2020. Processo Adm N5

as oa Unidades Educacionais do Município de Tutóia/MA, e Manutenção MensaL
3 ^''XÍk :

:r» bí/-v

i(Íi:n>ço ppiíôrco
<'0 fivligí» CSiO.'.r>70f;»íVrOD.R|

contados a

EXTRATO DE CONTRATO N® 21/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: SIJBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS EIRELI
enipresa para aquisição dc materiais e equipamentos paro o

Dezembro de 2020. Valor RS 374.098.90tTrezentos e Setenta E Quatro ^l e Noven a e
Noventa

^uncuaçao

EXTRATO DE CONTRATO N» 18/2020
Contratada: VC COMÉRCIO EIREtI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOÍA

P?, f

EXTRATO DE CONTRATO N» 17/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

f''",

Sophia Leite, da Secretaria Municipal dc Cultura e Turismo o

Lajn dt
^ Y3lor de RS 3.838.00 (três mil oitocentos e trinta e oito reais) é o
rvtt""- "d
®°""dos a partir da data de sua
ttrtt
dt solicitação
®,.®
do Objeto
fica estipulado
o prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da
expedida
pelo ordenador
despesas

LsinMuta

AVISO DE UOTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 10/2020

Interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres - MT. Objeto: Registro de Preco
Hnm
ri ,2da®Secretaria aquisição
e materiais
parae exigências
atertder \
manda
Municipaldedemedicamentos
Saúde, conforme
condições,hospitalares
quantidades
i-»CftzTtcnro rt'.". tijdo dt;n«lrncrtff coríonro M(> r' 2

irsiir<u a iVrAetrnjtçifA cr Chaves pQbi FJiv

de 24 ■^/íCííl

ICP

jCP-a-jsü kfaiil

PREFEiniipNICiPALDESATyBINHA-^

SEXTA-FEIRA,06 - MARÇO - 2020

triz. n° 142. Centro, licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo
Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada
na execução dc obras e serxiços de engenharia de construção de
Praça do Voluntariado no Residencial Nova Terra, em São José
de Ribamar/MA,com base no que consta no Processo n" 088/2020

PROC.N'_0Ofíi£/£Oi^
ao.if^
D.O. PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -ImA
AVISO DE LICITAÇ.ÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 008/
2020.CPL-PROCESSO ADMINISTRATIVO N"012/2020. A PRE-

-SEMOSP e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos

GOEIRA OFICIAL DO MI NICÍPIO DE TIMBIR.AS, ESTADO

interessados na Central de Licitações. Contratos e Convênios - CELICC, na Praça Matriz, n° 142, Centro, de 2" a 6" feira, das 08h às 13b

DO MARANHÃO realizará, às I4:00h.s, do dia 23 de março dc

e das I5h às I8h, telefone (98) 3224-0769, e no site http://www.

2020. na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Timbi-

saoiosederibamar.ma.gov.br/ onde poderá ser consultado e ob

ras/MA, situada na Rua José Antonio Franeis. n" 15, Centro. Timbi-

tido gratuitamente. São José de Ribamar, 04 de março de 2020.

ras/MA, CEP 65.420-000. licitação na modalidade Pregão, na forma
Presencial, do tipo menor preço por item. objetivando "Registro de

MÁRCIO AMADO LIBÉRIO. Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA

preços para "eventual e futura" contratação de empresa especializada
para aquisição de medicamentos psicotrópicos, de interesse da Se

CHAMADA PÚBLICA N" 001/2020-SEMED/PMS. A PREFEI

atividades nela desenvolvida, em apoio a Prefeitura Municipal de

TURA MUNICIPAL DE SATUBINHA. com sede na Avenida Matos

Carvalho. n.° 310. Centro, no município dc Satubinha. Estado do Ma
ranhão. através do Secretário Municipal de Educação, torna público,

cretaria Municipal de Saúde, visando o bom desenvolvimento das

Timbiras. na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, e suas alterações.

Decreto Federal n"7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complemen

para conhecimento dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para

tar n° 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente. no

aquisição dc gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural ou suas associações/organizações,
destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE.con

que couber,a Lei Federal n° 8.666/1993. e demais normas pertinentes
à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na sede da CPL,no horário de 08 às 12hrs. para consulta gratuitamen

siderando o disposto no Art. 21" da Lei Federal n" 11.947/2009 e na

te ou adquirido ao custo de 02(duas) resmas de papel A4. Informa
ções adicionais no mesmo endereço.Timbiras/MA,27 de fevereiro de 2020.
NEILA MELO BEZERRA-Pregoeira Oficial Timbiras/MA.

Resolução CD/FNDE N" 26/2013. atualizada pela Resolução CD/
FNDE N"04/2015. O Edital e seus anexos estão à disposição dos in
teressados no endereço supracitado de segunda a sexta feira, no horá
rio das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos

gratuitamente a partir do dia 09 de março de 2020, e a documentação
de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até às 10:00h
(dez horas)do dia 31 de março de 2020 no mesmo endereço. Satubinha—
MA.04 de março de 2020. MOISÉS NEVES TEIXEIRA MONTEIRO.
Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TPN"02/2020-CPL. A Prefeitura Munici

pal de Turiaçu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação,
designada pela portaria n" 0I/2020-GB. toma público que realizará
no dia 23 de março dc 2020. às 10:00 hs.em sua sede à Rua Dr. Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

Ramos, 143, centro, Turiaçu/MA, licitação na modalidade TOM.ADA

AVISO DE RETIHCAÇÀO DA HOMOLOGAÇÃO DO PPN"004/2020.
Na publicação no diário oficial do Estado do Maranhão,03 de março
de 2020. Segunda feira. Seção - TERCEIROS pág. 24. onde se lê:
para fazer aquisição de um veículo leve. para atender as necessi

DE PREÇOS,do Tipo: menor preço por lote. OBJETO: Contratação
de empresa para execução de obras dc infraestrutura. recuperação de
mas. meio-fio. pontes, praças, mercados públicos, sarjetas. sen'iços
de capina e roçagem de estradas vicinais e vias públicas, conforme

dades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Sítio

discriminado em edital e seus anexos. O edital e seus anexos estão

Novo — MA. Leia-se: Para fazer reformas do prédio da unidade
de .serviço de atendimento móvel e urgência - SAMU do Municí

a disposição dos interessados no endereço acima de T a 6" feira, no

pio de Sitio Novo MA. Tudo (conforme projeto básico do edital),
admitindo prorrogação. Sítio Novo/MA, 08 de janeiro de 2020.
JOÃO CARVALHO DOS REIS. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO
VALE-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA N" 001/2020. A

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale. Estado do Maranhão, atra

horário da 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, para retirada e
consulta gratuita. Esta TOMADA DE PREÇOS está regulamenta

da pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e exigências
do Edital e seus anexos. Turiaçu/MA. 18 de fevereiro de 2020.
Helda de Jesus Souza - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA
TOMADA DE PREÇO N" 002/2020. PROCESSO ADMINISTRA
TIVO N" 017/2020. Aviso dc Licitação. A Comissão Permanente

vés da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Por
taria n 01/2020 de 02 de janeiro de 2020. toma público que realizará
Chamada Pública, tendo por objeto a Aquisição de gêneros alimentí
cios da agricultura familiar e empreendedor familiar para a merenda

da Lei Federal n* 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia
24.03.2020 às 09:00 horas, fará licitação para Contratação de empre

escolar da Rede de Ensino Municipal de Trizidela do Vale - MA.de

sa para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos

acordo com a Lei n" 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução CD/
F.\DR n 26, de i/ dejunho de 20/3 ahefada pela Resolução n"4, de
2 de abril de 2015 e Lei n" 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas altclaçòes e demais disposições legais. O recebimento da documentação
de habilitação e do projeto de venda ocorrerá no dia 06 de abril de
2020. às 09h00min (nove horas), na sala de reunião da Comissão Per
manente de Licitação, situada na Av. Deputado Carlos Melo,N» 1670
— Aeroporto. Trizidela do Valc-MA. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no
horário das OShOOmin às I2h00min. onde poderão ser consultados
e retirados gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço ou pelo e-mail cpL^trizideladovale.ma.gov.br Trizidela

do Vale - MA.02 de março de 2020. Felipe Pinheiro Nogueira -

Presidente da CPL - Portaria n° 01/2020.

de Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma

no município no município de Zé Doca. na modalidade Tomada de

Preço, tipo execução indireta .sob regime empreitada pôr Menor Preço
Global. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Muni
cipal. na Av. Militar,.s/n" - Vila 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 6" feira das OShOOmin às 12h00min. onde
poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente mediante ao recolhi
mento da importância de RS 50.00(cinqüenta reais) através de DAM
(documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais

deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. Base Legal Lei n° 8.666/93 e seus Articula
dos. Zé Doca - Ma.03 de março de 2020. Silvia Maria Silva Lima
— Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

