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Prefeito Edivaldo inicia frente
de asfaltamento na Vila Apaco
Gestor tem acompanhado de perto as ações do programa São Luís em Obras que
somente na Vila Apaco vai implantar cerca 7 km de asfaltamento; na zona rural, além
da pavimentação, há obras de drenagem e construção de galerias e pontes

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O

prefeito Edivaldo Holanda
Junior iniciou nova frente
de trabalho do São Luís
em Obras beneficiando
desta vez os moradores da Vila Apaco. Vias do bairro vão receber cerca
de 7 km de asfalto. Os trabalhos, iniciados nesta quarta-feira (21), foram acompanhados pelo gestor que
também conferiu, ainda na manhã
de segunda-feira, o andamento de
diversas obras na zona rural, como
asfaltamento e drenagem profunda
nas vilas Sarney, Industrial e Primavera, bem como a frente de pavimentação e construção de galerias
subterrâneas na Vila Maracujá e adjacências, na região do Maracanã.
As ações são frentes do programa
São Luís em Obras, maior investimento em infraestrutura da história
da capital e que tem levado serviços importantes tanto para a zona
urbana quanto para a zona rural de
São Luís.
“Esta é mais uma ação do programa São Luís em Obras, por meio
do qual estamos realizando intervenções urbanísticas por toda a cidade. São varias frentes de trabalho
em andamento, simultaneamente, e
agora estamos ampliando as ações
na Vila Apaco, comunidade que já foi
beneficiada, ainda na primeira gestão, com obras de drenagem profunda e asfaltamento de algumas ruas,
agora vai receber pavimentação no
restante das vias. Estamos iniciando
os serviços pela Rua da Secretaria,
uma das vias mais movimentadas
desta região. Vamos implantar cerca de 7 km de asfaltamento nesta
etapa, promovendo mais qualidade de vida para a população, assim
como estamos realizando em outros pontos da cidade, a exemplo do
que está acontecendo na zona rural,
com obras de drenagem profunda e
pavimentação em locais que nunca
tinham recebido este tipo de melhorias”, disse o prefeito Edivaldo
que estava acompanhado da primeira-dama, Camila Holanda, do
vice-prefeito Julio Pinheiro e do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Antonio Araújo. Os
trabalhos na Rua da Secretaria vão
beneficiar, inicialmente, cerca de
1,5 km de via, nesta primeira fase.
No local, o asfalto antigo, desgastado, quebradiço e cheio de buracos,
está sendo substituído totalmente.
As equipes da Prefeitura estão revolvendo todo o leito da pista com
tratores de arado, que trituram o
asfalto velho e o misturam ao terreno de base.
Em seguida é aplicada uma camada de brita, que será revolvida
pelos arados, reforçando o substrato que vai compor a nova base para
pavimentação. O trabalho seguinte
requer a ação de máquinas motoni-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrativo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna
público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de menor
preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de
combustíveis, lubriﬁcantes e derivados do petróleo para atender demanda da Administração
Pública do Município de Bom, Lugar – MA. A sessão do certame licitatório será realizada no dia
05 de agosto de 2020, às 09:00 (nove) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo ainda que
diariamente, das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtido através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para
confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA. Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 20 de Julho de 2020. Otávio Renan Meneses Delmondes
Santana-Pregoeiro Municipal.

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os
Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de julho de 2020, às 14h30, na
sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do
Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.
2. O que mais ocorrer
São Luís, 22 de julho de 2020.
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrativo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna
público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de menor
preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de
material de limpeza e higienização para atender demanda da Administração Pública do
Município de Bom, Lugar – MA. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 05 de agosto
de 2020, às 11:00(onze)horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo ainda que diariamente,
das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através de
mídia eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para confecção do edital.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA. Prefeitura Municipal de Bom
Lugar – MA, em 20 de Julho de 2020. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro
Municipal.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM torna público que fará licitação na modalidade LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020.OBJETO: objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
MINISTRAR CURSO DE INGLÊS E LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS ) BEM COMO
IMPLEMENTAR A CAPACITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TRÊ LÊ LÊ / TRA LÁ LÁ - LEITURA E
ESCRITA COM ARTE 2019, INCENTIVANDO A LEITURA DA LÍNGUA PORTUGUESA CONTRIBUINDO
PARA
(IDEB) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTINADAS AOS
PROFESSORES, ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DOS MUNICÍPAL. Edital disponível, CIM. A
sessão ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020, às 10h30 horas. O Edital encontra-se disponível no
site: www.cim.ma.gov.br ou na sede do CIM, para retirada ou consulta e os interessados em
participar devem dirigir-se até a sede, sito na Avenida da Universidade, nº 10, Qd. 10, Cohafuma –
CEP 65070-650 – São Luís – MA, de segunda a sexta-feira, de 08h00 as 16h00. A ﬁm de obter
maiores informações. Laerth do Nascimento Pereira– Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.
São Luís (MA), 21 de julho de 2020.
LAERTH DO NASCIMENTO PEREIRA
Presidente da CPL/CIM

veladoras, para terraplanagem. Após localidades, incentivando o comércio
esta etapa, a base da via é compactada e novos negócios se instalarem, favoe recebe uma camada de piche líqui- recendo a geração de empregos e rendo, ou betume de asfalto, que é cha- da”, explicou o secretário Antonio Araúmada de imprimação, para dar liga ao jo, titular da Secretaria Municipal de
substrato de base e a camada de Con- Obras e Serviços Públicos (Semosp),
creto Betuminoso Usinado a Quente que está coordenando boa parte das
(CBUQ). Por fim, será feita a drenagem ações do São Luís em Obras.
Vale lembrar que as obras pavimensuperficial, que consiste em meio-fio e
sarjetas. “Moro aqui há muitos anos e tação e de drenagem realizadas pela
nunca vi um trabalho de asfaltamen- Prefeitura nos últimos quatro anos
to sendo feito desta forma, tirando o têm sido importantes vetores de deasfalto velho e reforçando o novo com senvolvimento e modificação urbanísbrita. Esta rua é bastante movimentada, tica da região. No canal da Vila Apaco,
serve de acesso a bairros como Santa por exemplo, a Prefeitura cobriu uma
Bárara, Santa Clara, Cidade Operária área de 3 km de extensão impactando
e Cidade Olímpica”, disse Josias Bor- de maneira positiva a vida de mais de
ges de Sousa, de 67 anos, morador da 10 mil famílias. Os canais da Santa Clara, Vila Sapinho, São Cristóvão e Vila
Rua da Secretaria.
“A Vila Apaco é um bairro que in- Janaína receberam mais de 10 km de
terliga áreas de grande concentração tubulação subterrânea, beneficiando
populacional da cidade, como Santa a qualidade de vida de milhares de faBárbara e Cidade Operária. As obras mílias que antes conviviam com lama
de pavimentação têm como objetivo e insalubridade.
melhorar o trânsito
ESTADO DO MARANHÃO
nestes locais, a exemSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
plo da Rua da SecretaAVISO DE LICITAÇÃO
ria, além de propiciar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020
Nº 85213/2020/SES
mais dignidade para a Objeto: “Registro de Preços paraPROCESSO
eventual e futura aquisição de medicamentos do Componente
população destes lo- Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF para atender as necessidades da Unidade
Gestora de Insumos Estratégicos (UGIE), de acordo com a Portaria n° 1.554 de 30 de julho de
cais, com mobilida- 2013 (alterada pela Portaria GM/MS n° 1.996 de 11 de setembro de 2013) referente ao Grupo 1B,
foram fracassados/desertos no Pregão Eletrônico n° 010/2020 –CSL/SES, para atender as
de e acessibilidade. que
necessidades da Unidade Gestora de Insumos Estratégicos (UGIE).”; Abertura: 05/08/2020 às
Além disso, a urba- 09h (horário de Brasília); Local: Site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações:
Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha,
nização se converte Comissão
s/n, Jaracaty; CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br;Fones: (98)
em um investimento 31985558 e 31985559.
importante para estas
São Luís - MA, 21 de julho de 2020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM torna público que fará licitação na
modalidade LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020.OBJETO: REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM COM EMISSÃO DE LAUDOS BEM COMO FORNECIMENTO DE TÉCNICOS, EQUIPAMENTOS, HARDWARES, SOFTWARES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Edital disponível, CIM. A sessão
ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020, às 14h30 horas. O Edital encontra-se disponível no site:
www.cim.ma.gov.br ou na sede do CIM, para retirada ou consulta e os interessados em
participar devem dirigir-se até a sede, sito na Avenida da Universidade, nº 10, Qd. 10, Cohafuma
– CEP 65070-650 – São Luís – MA, de segunda a sexta-feira, de 08h00 as 16h00. A ﬁm de obter
maiores informações. Laerth do Nascimento Pereira– Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.
São Luís (MA), 21 de Julho de 2020.
LAERTH DO NASCIMENTO PEREIRA
Presidente da CPL/CIM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. O Município de Pio XII – MA, através da
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão
Presencial. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Aquisição de Material de
Construção para atender as necessidades da Secretaria de Obras do Município de Pio XII - MA.
ABERTURA: 06 de agosto de 2020, as 15h:00min (quinze horas), na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro - PIO XII /MA, onde serão recebidas e
abertas os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as ﬁrmas
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no
edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima,
no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 21 de julho de
2020. José Augusto Brandão Lopes – Secretário Municipal de Obras.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020. O Município de Pio XII – MA, através da
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de
Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações.
Objeto: Prestação de Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Pio XII-MA.
ABERTURA: 07 de agosto de 2020, as 08h:00min (oito horas), na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão recebidas e
abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as ﬁrmas especializadas no
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações
poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das
8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 21 de julho de 2020. José
Augusto Brandão Lopes – Secretário Municipal de Obras.

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de julho de
2020, às 15h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São
Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Parecer da
Auditoria Geral do Estado nº 127/2020 AGE/STC, Pareceres dos Auditores Independentes e emissão de
Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;
2. Deliberar sobre o mandato dos membros representantes dos empregados nos Conselhos de
Administração e Fiscal da CAEMA; e
3. O que mais ocorrer.
São Luís, 22 de julho de 2020.
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 014/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 047, de 17 de maio de 2020, torna público que o
Pregão Presencial nº 014/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de
Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de calças, uniformes, camisas,
camisetas e malharia em geral, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 07.08.2020, às 14h30min,
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus
anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão
Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos
adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 22 de julho de 2020. PEDRO DA SILVA SANTOS –
Pregoeiro.

GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES
Pregoeira da CSL/SES.

TFRANERE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 12.218.498/0001-42 – NIRE: 21300009710
Redução de Capital Social - Extrato da Ata de Reunião de
acionistas data e Local: em 15 de julho de 2020, em sua sede
na Avenida dos Holandeses, nº 2020, Sala 1300, Calhau, São
Luís/MA, CEP: 65071-380. Presença: Totalidade do capital social.
Deliberação: Tendo em vista o excesso de capital social em
relação ao objeto e às operações atualmente cursadas pela
Sociedade, os acionistas decidem, nos termos do artigo 1.082,
inciso II da Lei nº 10.406/02, reduzir o capital social, inteiramente
integralizado, que passará de R$ 347.810.432,00 (Trezentos e
quarenta e sete milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e
trinta e dois reais) para R$ 187.810.432,00 (Cento e oitenta e sete
milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais),
reduzindo-o, portanto, em R$ 160.000.000,00 (Cento e sessenta
milhões de reais). Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº
10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante
se dará no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação
deste extrato. O montante da presente redução será devolvido
aos acionistas por meio de moeda corrente nacional. São
Luís/MA, 15 de julho de 2020. Presidente: Marcos Túlio Pinheiro Regadas.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000
AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 09/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA,
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna
público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações
aplicáveis, realizará no dia 10 de agosto de 2020 às 11h00min, licitação na modalidade Tomada de
Preços nº 09/2020, do tipo menor preço, objetivando contratação de empresa especializada para
pavimentação em piso intertravado na sede do município de Monção–MA. Local: Praça Pres.
Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oﬁcial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br), esclarecimentos no email oﬁcial da Comissão Central de Licitação/CCL (prefeituramoncaoccl@hotmail.com). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações
expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, ﬁca vedado a
presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da
Comissão pertencentes ao grupo de risco. Presidente da CCL/PMM: Raimundo Newton Dutra.
Monção/MA, 21 de julho de 2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020. O Município de Pio XII – MA, através da
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de
Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações.
Objeto: Prestação de Serviço de Pavimentação Asfáltica no Município de Pio XII - MA. ABERTURA:
07 de agosto de 2020, as 10h:30min (dez horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão recebidas e
abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as ﬁrmas especializadas no
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações
poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das
8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 21 de julho de 2020. José
Augusto Brandão Lopes – Secretário Municipal de Obras.

