D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e AUTORIZA a contratação da Empresa WM COMUNICACAO E PUBLICIDADE,
inscrita no CNPJ nº 36.091.371/0001-73 para a prestação de serviços
gráficos na confecção e impressão de materiais (blocos, formulários,
cartões e outros), a fim de atender as demandas da Câmara Municipal
de Cedral–MA, no valor global de R$ 6.695,00 (seis mil seiscentos
e noventa e cinco reais), tendo como Representante Legal o Senhor
Walkir da Silva Marinho, Sócio/Administrador, portador do CPF nº
216.448.963-20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2020.
Atividade - Manutenção e Funcionamento do Legislativo. Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica. Maurício Reis Louseiro Silva, Presidente da Câmara Municipal
de Cedral-MA, CPF nº 003.768.223-76. Cedral(MA), 30/07/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FÉRRER - MA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE
PREÇOS Nº 02/2020. O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER
– MA, através da Câmara Municipal de São Vicente Férrer, por meio
da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados
que, com base na Lei Complementar 123/2006 e as disposições da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informa a PRORROGAÇÃO da Tomada de Preços nº 02/2020, que seria no dia 14 de agosto
de 2020 às 10:00hrs (dez horas), para o dia 21 de agosto de 2020
às 10:00hrs (dez horas), tendo por objeto a contratação de empresa
para reforma do prédio da Câmara Municipal de São Vicente Férrer,
motivo da prorrogação deu-se devido a correção do projeto básico, o
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h
(doze horas) onde poderão ser consultados ou obtidos (via mídia eletrônica) gratuitamente na sede da Câmara. Esclarecimentos adicionais pelo e-mail cplcmsaovicenteferrer@gmail.com ou no endereço
supracitado. São Vicente Férrer – MA, 04 de agosto de 2020. Jailson
Santos Ferreira. Presidente da Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
– SRP. A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio do
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por
item, tendo por objeto o registro de preços visando a eventual e futura
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de marmitex, visando atender aos objetivos da portaria Nº 369/2020 do Ministério da Cidadania que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial
de recursos federais para ações SUAS no combate ao novo coronavirus (covid-19) de interesse da Secretaria Municipal de Assistência
Social. A realização do certame está prevista para o dia 19 de agosto
de 2020, às 09h00min – horário local de Açailândia - MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UASG: 980961 – Prefeitura Municipal de Açailândia – MA.
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.
acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail:licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA, 04 de agosto de 2020.
Vitor Magalhães Sampaio Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020.
A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio do Pregoeiro
Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item,
visando o registro de preços para eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) visando a aquisição de utensílios, equipamentos de copa

QUINTA-FEIRA, 06 - AGOSTO - 2020

19

e cozinha e descartáveis de interesse desta Administração Pública. A
realização do certame está prevista para o dia 21 de agosto de 2020,
às 09h00min – horário de Brasília. O recebimento das propostas,
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico,
no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 980961.
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.
acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA, 04 de agosto de 2020.
Vitor Magalhães Sampaio Pregoeiro.
RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020. O município de Açailândia
torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação PE nº 017/2020, cujo Aviso foi publicado no Diário Oficial da
União, Diário Oficial do Município de Açailândia e Jornal Pequeno
nas edições do dia 31 de julho de 2020 e no Diário Oficial do Estado
do Maranhão na edição do dia 03 de agosto de 2020. Onde se lê:
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de veículos e
equipamentos para suporte técnico de inspeção sanitária animal, para
atender a demanda do Matadouro Municipal. Leia-se: contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de grupo gerador, caminhonete, caminhão, carroceria/baú frigorífico, equipamento de refrigeração e ares-condicionados para atender a estrutura de funcionamento
do Matadouro Municipal. Convênio nº 768407/2011/MAPA.Ficam
ratificadas as demais informações. A sessão de abertura do certame
fica adiada para o dia 18 de agosto de 2020 às 09h00min. Para esclarecimentos adicionais, endereçar e-mail para licitacao@acailandia.
ma.gov.br. Açailândia/MA, em 04 de agosto de 2020. Vitor Magalhães Sampaio Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBAMA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 023/2020. OBJETO: Registro de Preços para
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Massa
Asfáltica, do tipo CBUQ estocável, para aplicação a frio, destinados
a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Anajatuba-MA.
DATA DA SESSÃO: 19/08/2020, às 08hs30min (oito horas e trinta
minutos). LOCAL: prédio da Prefeitura Municipal. LEGALIDADE:
Lei 10.520/02, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei nº
8.666/93 e respectivas alterações pertinentes e Lei Complementar nº
123/2006 e alterações posteriores. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados, no local mencionado acima, de 2ª a 6ª,
no horário: 08:00 às 12:00 horas na CPL, onde poderá ser adquirido mediante o pagamento no valor de R$ 20,00. Anajatuba (MA),
04/08/2020. José Osmar Lopes Santos, Pregoeiro/CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO. REPUBLICAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA, através da Comissão Permanente
de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade
Pregão Presencial nº 017/2020. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento parcelado de alimentação pronta, do tipo almoço e jantar, quentinhas e café da manhã, destinados
a atender as demandas das Secretarias Municipais (Administração,
Educação, Saúde e Assistência Social) e demais órgãos públicos vinculados à Prefeitura Municipal de Anajatuba-MA, durante o exercício
de 2020. DATA DA SESSÃO: 19/08/2020, às 10hs30min (dez horas
e trinta minutos). LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal. LEGALIDADE: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº
8.666/93 e respectivas alterações pertinentes. O Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados, no local mencionado acima, de
2ª a 6ª, no horário: 08:00 às 12:00 horas na CPL, onde poderá ser
adquirido mediante o pagamento no valor de R$ 20,00. Anajatuba
(MA), 04/08/2020. José Osmar Lopes Santos, Pregoeiro/CPL.

