D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
tação 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, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
A realização do certame está prevista para o dia 17 de setembro 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, 02 de setembro de 2020.
Vitor Magalhães Sampaio Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
– SRPA 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 para eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de higiene
pessoal, de interesse desta Administração Pública. A realização do
certame está prevista para o dia 23 de setembro 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, 03 de setembro de 2020. Denilson Odilon Fonsêca. Pregoeiro. Portaria 024/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público,
que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/SRP nº 24/2020.
OBJETO: Registro de Preços visando a eventual e futura contratação
de empresa especializada para fornecimento parcelado de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DA SESSÃO:
18/09/2020, às 08hs30min (oito horas e trinta minutos). LOCAL: prédio da Prefeitura Municipal. LEGALIDADE: Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, da Lei nº
8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014. 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 em caso de impressão ou ainda pode ser
adquirido no endereço eletrônico https://www.anajatuba.ma.gov.br.
Anajatuba (MA), 02/09/2020. José Osmar Lopes Santos, Pregoeiro/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA
TERMO DE RATIFICAÇÃO. RECONHEÇO a dispensa de Licitação n. 035/2020 fundamentada no Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93
e suas posteriores alterações e em consonância com o parecer jurídico
acostada aos autos, para a contratação da pessoa física a Srª MARIA DE
JESUS MENDES ALVES VASCONCELOS, referente à locação do
imóvel de sua propriedade para funcionar o Centro de atendimento ao
Covid no Município de Anapurus- MA. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr.
ALDAENIO CARVALHO SOARES, Presidente da Comissão de
Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Anapurus, 17 de agosto de 2020. ANA CARINE NASCIMENTO
MONTELES/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DL Nº 036/2020. RECONHEÇO a
dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93 e suas posteriores alterações e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, referente à Contratação do SENAI para realização de curso de educação profissional de
lanches diversos (40 horas), duração de 10 dias úteis: 04 turmas com 25
alunos de interesse da Administração Pública de Anapurus. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. ALDAENIO CARVALHO SOARES, Presidente da
Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do
devido extrato. Anapurus, 17 de Agosto de 2020. ALDIR FERNANDO GATINHO/SECRETÁRIO ADJUNTO DE PAGAMENTOS.
TERMO DE RATIFICAÇÃO. RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho
de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer
jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa FL2 EVENTOS
MUSICAIS EIRELI, CNPJ nº 30.217.372/0001-35, referente à Contratação de empresa para organização de evento do dia dos pais do município de Anapurus/MA. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. ALDAENIO CARVALHO
SOARES, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que
se proceda a publicação do devido extrato. Anapurus, 07 de Agosto
de 2020. Aldir Fernando Gatinho/Secretário Adjunto de Pagamentos.
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações
posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos
autos, para a contratação da empresa REFRILUX CONSTRUÇÕES
LTDA-ME, CNPJ nº 24.300.101/0001-46, referente à Contratação
de empresa para execução do serviços de Reforma e Adequação das
Instalações da Lavanderia Industrial do Hospital Municipal Madalena Monteles com inclusão de Substação de Energia de interesse da
Secretaria Municipal de Saúde de Anapurus. RATIFICO, conforme
prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo.
Sr. ALDAENIO CARVALHO SOARES, Presidente da Comissão
de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido
extrato. Anapurus, 25 de Agosto de 2020. Ana Carine Nascimento
Monteles/Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.
Processo administrativo nº 003.08/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES (MA), por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo, torna público aos interessados que, com base na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n°
123/2006 e demais legislação correlata, fará realizar as 08:30h do
dia 22/09/2020, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma praça no Município de
Araioses/MA. A licitação será realizada na sala da 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. Araioses (MA), 03 de Setembro de 2020. Helio Pereira da Costa, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 de 06/02/2020,
torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 018/2020
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a
prestação de serviços de conclusão da Unidade Básica de Saúde da
Vila Isaías no município de Buriticupu/MA, feita no critério Menor

