D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 007/2020. A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Mata
Roma, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr TIAGO DE
SOUSA MONTELES, Presidente da Câmara Municipal, faz publicar o
extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto:
contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria em licitações e contratos administrativos para atender as necessidades da câmara municipal de Mata Roma/MA.Contratado: MASTER CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI, CNPJ: 37.688.245/0001-63. VALOR: R$
14.900,00 (quatorze mil novecentos reais). Fundamento Legal...: Art.
24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de
Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr TIAGO DE SOUSA MONTELES, Presidente da Câmara
Municipal. Mata Roma – MA, 27 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
DO PINDARÉ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO Nº 001/2020 –
CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 189/2020. O MUNICÍPIO DE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA torna público que fará realizar no dia 26/08/2020 às 16:00h licitação por RDC ELETRÔNICO
do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTA, pelo Regime
de Contratação EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com fundamento legal no inciso IV e § 1º do Art. 1º, da Lei nº 12.462 de 04
de agosto de 2011, visando a seleção e Contratação de Empresa
Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para Conclusão de Creche Localizada no Povoado Mineirinho no Município
de Alto Alegre do Pindaré, cuja caracterização e abrangência estão
descritas no Edital e seus anexos. Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a
6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive)
ou ainda através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o
horário citado para resposta); ou ainda obtida cópia física mediante o
recolhimento da importância de R$ 50,00, feito exclusivamente, através do DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e
Fiscalização. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada
na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados na CPL, no endereço físico ou eletrônico
acima. Alto Alegre do Pindaré (MA), 08 de Julho de 2020. Francival
Veloso Fernandes Presidente da CPL/PMAAP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO
MARANHÃO
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º
001/2020. O Município de Amarante do Maranhão, através da Prefeitura Municipal, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
torna público aos interessados, que com base na Lei n° 10.024/2019 e
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, subsidiariamente à disposição da Lei n° 8.666/2003 e suas alterações posteriores, comunica
a revogação do Pregão Eletrônico de nº 001/2020, Processo ADM. nº
050/2020 e seus atos posteriores, por motivos administrativos, que
tinha como objeto a contratação de empresa especializada para realização de futura e eventual aquisição de ambulância e veículos
leves para a rede municipal de saúde do município de Amarante
do Maranhão/MA, localizada na Avenida Deputado La Roque, nº
1229; Centro. Amarante do Maranhão/MA, 29 de julho de 2020.
Joice Oliveira Marinho Gomes - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
918/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES (MA), por
meio da Secretaria de Administração torna público aos interessados
que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93
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e suas alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/2006 alterado
pela Lei Complementar nº 147/2014, alterado pela Lei Complementar nº 155/2016, fará realizar as 08:00h do dia 14/08/2020, licitação
na modalidade Pregão “Presencial” do tipo Menor Preço Global,
tendo por objeto: Contratação de empresa especializada na locação
de sistema informatizado e integrado de gestão pública, bem como a
manutenção adaptativa e evolutiva, por meio de empresa especializada em tecnologia da informação, englobando serviços de treinamento, conversão de dados, customização, manutenção corretiva, legal
e atendimento técnico especializado, atendendo as características
e especificações técnicas legais, para toda a rede administrativa do
munícipio de Araioses/MA. A licitação será realizada na sala da Comissão CPL, na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, Araioses- MA. O
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h as 12:00h, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no endereço retro mencionado ou pelo E-mail: cplpma@
outlook.com. Araioses (MA), 29 de julho de 2020. Kássia Kerllen
Guterres Ribeiro, Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça
Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA,
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações
posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e demais
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido
gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, pelo telefone (0**99) 3541
2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.
PREGÃO ELETRÔNICO Data/Hora de Abertura:07/08/2020 –
EM SRP Nº 08/2020
09h30min. Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de
empresa para o fornecimento de medicamentos específicos e testes rápidos covid 19, para serem usados em pacientes suspeitos ou
diagnosticados na campanha de combate a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, que é oficialmente conhecida como
covid-19 para atender as secretarias deste município de Balsas-MA
Balsas - MA, 29 de julho de 2020. Higino Lopes dos Santos Neto –
Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça
Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA,
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da
Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações
posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e demais
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido
gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, pelo telefone (0**99) 3541
2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.
PREGÃO ELETRÔNICO Data/Hora de Abertura:13/08/2020 –
EM SRP Nº 09/2020
09h30min.Tipo: Menor Preço Por Item

