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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ESTADO DO MARANHÃO_ _ _ _ _ __
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 001/2019.

A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede na Rua Urbano
Rocha, s/n, Centro, Governador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
instituída pela portaria no 010/2019 de 02 de janeiro de 2019, torna público que,
com base na Lei Federal no 10.520/2002, Lei. n°. 8.666/93, Lei Complementar no
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 08:00:00hs (oito horas)
do dia 21 de fevereiro de 2019 a licitação na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a Contratação de
empresa para aquisição de materiais de expediente, materiais de informática e
materiais permanente, de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 5a feira , no
horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente.

Governador Edson Lobão (MA), 08 de Fevereiro de 2019 .

. achado~
Pregoeira.

R. Urbano Rocha, S/N , Gov. Edison Lobão - MA, CEP: 65928-000
r'""'~'"'"' MUNICIPAl DE
CNPJ: 01 .616.688/0001 -00
DOR EDISON lOBÃO
www.camaragovernadoredisonlobao.ma.gov.br
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SEXTA. 08 DE FEVEREIRO DE 2019
P PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 0101201 i
OBJETO: Aqulslçlo de Materiais necesdr1os pare lmplantaçllo e recuperaçlo viária Horizontal e Vertical, conforme especfficaçOes e quantitativos desaitos no Anexo I e Termo de Refarênda . ABERTURA : 25 de
fevereiro de 2019, às 09h (nove hores). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR

PREÇO POR ITEM. ENDEREÇO: Rua Urbano Santos, n• t657, Bairro Juça-

ra Imperatriz (MA) OBTENÇÃO 00 EDITAL O Edital e seus anexos
estio a dlsposiçao dos Interessados. no horérto das 08h és 18h, na
IA 'OCO

Comisslo Permanente de llcitaçlo • CPL. situada na Rua Urbano Santos,
n• 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita , podendo
ser obtido através do sita
lmperotrjz ma ooy hr, ou mediante paga-
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mento no valor de RS 20.00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadaçlo Munk:ipal- OAM (emitido pela Seaetaria de
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CAMARA MlJNIC~~~ gg=~~ EDSON LOBÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N• 001f2019. ACAmara Muni<:iPIII de Governador Edsonlob&o/MA. com sede na Rua Urbano Rocha, sln, Centro,
Governador Edson lobAo- MA, através da sua Pregoewa, lnstitukla pela portaria n•
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alinentes • espéoe, realizará •s 08:00:001'\s (ollo horas) do dia 21 de leveMo de
2019 a IK:it.8çAo na modalidade PREGAO. na forma PRESENCiAl. do tipo Menor
Preço, por Item. obfetNando a ContralaÇAo de empresa para aQUiiiÇIO de materiais
de expediente. materiais de informática e materiais permanenle, de Interessa desta

munjdos
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de

documentos
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N• 00212011. Actmara Munk:i·

de Govern.ctor Edson lobAoiMA. com seda na Rua Urbano Rocha. aln, Centro,

~~~d2':~~~-~,1.v:n~~~re:::~:t~ld~m~:~:
10.52012002, let n•. 8.868193, lei ~~tar n• 12312006 e demais nonnas
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:.~·::.Item.
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supra, de 2" a 6' feira, no

anexos

estatuto
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Condomínio lpancma Max Condomíniwn, inscrito no CNPJ sob n•
18.054.770/0001 -82, 1ocalizado na Av. BcmardoSayão, s/n, Bairro Maranhão Novo, toma público, que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Rec=os Hídricos (SEMMARH) a renovação da Licença de Instalação (LI), confonnc Processo n' 25/2016.

Ligue e faça sua assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCtAL H' 116/
2018A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) toma pôblioo aos lr>teressados que, em sessao reali-

zada no dia 05 de fevereiro de

~~~~~

AVISO DE UCITAÇÃO PREGÃO PRESENClAL N" OOU2011.ACtmara Muni!>
pai de Govemador Edson Lob&OIMA. com Mde na Rua Urbano Rocha. lln. Centro,
Go~emador Edson Loblo- MA. atra~61 da sua Pregoeira, instltulda pela portaria n•
01012019 de 02 de janeiro de 20H~ . tom~' bko que, com ba&e na Lei Federal n•
10.52012002, Lei n• 8 666193, Lei Com ment.IV n• 12312006 e demais nonnas
atinentes t esp6cie, realizalrj ta 11:00:
(onze hofa:s) do d'- 22 de fevereiro de
2019 a lcitaçto na modalic»de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor

-EDITAL

116/2018- t800o como
objeto a Aquislçlo de Paes para o

hOra•ó''

EXTRATO DE CONTRATO H" 031201HSEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: Elt::TRICA VOLT LTOA-ME. CNPJIMF n.•
26.574 .25010001-29. OBJETO: Conslit~ obJeto deste contrato a Cootrataçao de empresa para lomecimeniO de MATERLAJS
ELETRICOS, destinadas • atender EsocMas e Creches da Rede PUblica Mun~al de Ensino na Manutenç:lo e DesenYOIV1mento
1
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meses CXW1tado• a parw de 0610212019. VALOR GLOBAL RS 119.883.50 (cento e csezeno~e m11. oitocentos e ~tenta e tr6• reais
dnquenta centavos). Slgnatânoa: pelO Contratante. José AntOniO Sil\18 Pere.ra e pelo Contratado · RICARDO BRAVIN BARBOSA
EXTRATO DE CONTRATO tr 011201 1-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA. IUTEC SOLVÇOES EIREI.I . EPP. CNPJIMF
n.• 07.909.20810001-77. OBJETO: Con•titui oot&to deste oontr1110 a Contrll~ de empresa para Aqu~ de peças de repoi!Çio
para os equlpemenros (lreezers, togOes, bebedouros. geladeiras e liquichfJCador Industrial) das lnstituiçOes da Rede PUbic.
MuniCipal de Ensino, com motivaçlo no proce•so admin~trabvo n• 20.001 . 170512018 • SEMEO, e em CXW1fOI'TI'lidade com o Pregão
Presencial n• 10112018-CPL. V'JQ6ncla: 12 (dote) meses contados • partir de 0610212019 VALOR GLOBAL R$534 .500 00
i~~jb~·L~_tn~: =oS~ e quinhentos ruis). Sign•~rios: pek) Contratante, ..IoM Anl6nlo Sil~a Perene pelO Contratado.

EXTRATO DE CONTRATO H" 0212011-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATAOA. DISTRIBUIDORA VIDA LTDA·ME. CNPJIMF
n.• 03.460.19810001 -84. OBJETO: Constitui objeto deste contrato CootrataçAo de empresa especializada para fomearnento de
eotluntos lnfantls (01 Mesa e 04 C.ótlra•). destinados u Creches da Rede PUbica Munk;ipal de Ensino, na Manutenção e

Coordenações: CAPS, HMI-HII,
EOUOTERAPIAeRESIDENCIA TE-

CPL.
12 {doze) meses contados a panlr de 06 de fevereiro dt 2019. VALOR GLOBAL: RSl: .ooo.oo (noventa e quatro
mil reais). Slgnatâtlo•: pelo Contratante. Jos6 António Silva Pereirae pelO Contratado· MARIA APARECIDA LOPES MOREIRA

RAPEUTICA. foi consa~rada ven-

a seus anexos estAo t dlspoll~ dos lnteteuados no l!l"'der89() supra, de 2• a 6•
feh. no hOrino da•08 ()()M ~DfiD
tJ·OOhl (lreze horas). onde poderto ser
~~~~:.UR:':::.\'i'tv~,l~:!~o · o = :.Edson lobAo (MA), 08 de Feve-
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para atender as necessidades das
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~enUiadores e eleliOCiomésticos. da interes.. desll ctman Municipal. Este Edital

.. Po-••tt

COMUNICADO

social,

endereçado à Comissao El~toral, das 14h00 as 17h00, em uma
sala anexos, da Câmara, of{ua Simpllcio Moreira, Centro. DA
ELEICÃO - A realizar-se no dia 15 de março de 2019, 'da;
09h00 As 17h00, por meio de uma uma fixa, na Câmara
Municipal.
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ASSOCIACÃO DE IMPRENSA DA
REGIÃO
TOCANTINA (AJRT), por sua presidente infra-assinada, com
escopo no Estatuto Social, vem publicamente convocar os
associados em dia com as suas obrigações estatutárias de acordo
com an. 23, parágrafos I e 2, a participar do processo eleitoral,
programado para o dia 15 de março de 20 19, das 09h00 as
17h00, no auditório da câmara municipal de Imperatriz. devendo
aquele que pretende se candidatar, tem o prazo, a panir da
publicação deste edital, I O (dez) dias, úteis para o registro de
chapa. ao fazer sua inscri~o por meio de Requerimento,

Sousa Leal - Pregoeira .
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EDITA L DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

Planejamento, Fazenda e Gastao Orçamentária). Shamara Gomes de
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ta Silva - Pregoeiro.
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EXTRATO DE CONTRATO H" IW/2011-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAl DE IMPERATRIZ. CONTRATADA. 0 J CONSTRUTORA LTDA· EPP, CNPJIMF

E·~~~R~~ô~=~~~~~~~;~<;ri=:~~~~.~~~~ c:n_:~;,.~~~=~d:.En~=n~•~=e:~~=!=t~
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EXTRATO DE CONTRATO tr 6512011-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: L. L SANTOS COMéRCIO & SERVIÇOS
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~nda.

fe~erelro

54~.00

12 (doze) meses CXW1tadosa panir de 06de
de 2019 VALOR GLOBAL: RS
(c:ib'buenta
~E,TÂ~ S~~~~niOS e sets reais). S5gnatâria-: pek) Contralan\8, José Ant6nkl SU~a Pereira e pelo Contratado . LIN
MAR

09612018-CPL.

r:DIT AL OI PROCLAMAS
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administrativo n• 20.001 . 111112018 • SEMEO. e em oonformiclade oom o Pregao Presenaal
0961'2018-CPL . Vigência ~e)
meses contados a partir de 06 de fevereiro de 2019. VALOR GLOBAl..: RS 30.894.50 (trinta mil, oitoceniOI e noventa e quatro reas.
cinquenta centavos). SignatâOO.: pelo Contratante, Jo&6 AntOnioSítva PerfWa e pelO Contralado ·ORLANDO DA ROCHA SANTOS.
EXTRATO DE CONTRATO H' 6712011-SEMED
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA. LLG COM~RCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS
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09612018-CPL ~ência. 12(doze)masescontadosapartirda06dafevereirode2019 VALOR GLOBAl..: R$47 965,00(quarenta

e sete mil, novecentos e oitenta e cinco rears). &gnatârios· pelO Contratante. José Antônio Sltva Pereira e pelo Contratado •
LINDALVAUMAGOMES.
EXTRATO DE CONTRATO tr 6ii201HSEMED
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EXTRATO DE CONTRATO N" 661201HSEMED
CONTRATANTE· PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: O. J . CONSTRUTORA LTDA. EPP, CNPJIMF
n.• 26.826.89810001-45. OBJETO: Constitui obieiO deste contrato a Coottai.&Çio de empresa pera lomedmeoto de MATERWS

MF
MATERIAIS

HIO~ICOS, para atender 81 newssid&del daJ Etooles e?radles da Rede PUbla MunfC~P8t de Ens•no
~.ll:=t~.m~~~~:·d~~;:r:~:.~n=s~~tiv'!;a~~== ~=~::a:.- ~~1:~~r~~~~eE~a:~~
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Cootratwlte, JoH Anl6nkl Sltva Pereira e peto Contratado • UNOOMAR LEIT AO SANTOS.
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EXTRATO DE CONTRATO H" 7112011-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: A O DE SOUSA SERVIÇOS E COMERCIO

~R~~~~~~~~;1~H~~~1~s~~ri~~~~~=~::::.~=.~g::g::;:~~=

de Ensino, objetivando a melhoria das condiç:Oes de lntreestrutura e Segurança das EscolasiCred\es, conlocma especdicaçoes
e quanbtativo• descritos no Termo de Referência., com motivaçao no processo adiTunistrali\tO n• 20.001 . 114312018 • SEMED e
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==ta•
Contratwlte, ..loJé AntOnio Sttva Pereira e pelO Contratado - AOIEl DUARTE DE SOUSA.
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EXTRATO DE CONTRATO H"741201HSEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS
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CPL. =nela: 12 (doze) meses contados a parbr de 06 de fe~erelro de 2019. VALOR GLOBAL~$ 647.860,00 (Miscentos e

quarenta e sete mil, oitoceniOs e sessenta reais). Signatirios: pekJ Cooltatanle, JoM Antônio Sltva Pereira e pelo Coo/nltado •
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL
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Diário
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Gov. Edison Lobão

-Maranhão ~~~

INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N" 003, DE 20 DE JANEIRO DE 2017
ANO 11, No 8, GOVERNADOR EDISON LOBÃO, QUINT~-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019 EDIÇÃO DE HOJE: 2
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LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL W
001/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha, s/n, Centro,
Governador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
instituida pela portaria n• 010/2019 de 02 de janeiro de
2019, torna público que , com base na Lei Federal n•
10.520/2002 , Lei . n°. 8.666/93 , Lei Complementar n•
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará
às 08:00:00hs (oito horas) do dia 21 de fevereiro de 2019 a
licitação na modalidade PREGAO, na forma PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço, por Item , objetivando a Contratação
de empresa para aquisição de materiais de expediente,
materiais de informática e materiais permanente , de
interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra , de 2" a 6" feira , no horário das 08:00hs (oito horas)
ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA) , 08
de Fevere iro de 2019 . Rayanne Silva Machado Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL W
002/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha , s/n , Centro,
Governador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
institu ida pela portaria n• 010/2019 de 02 de janeiro de
2019 , torna público que , com base na Lei Federal n•
10.520/2002 , Lei . n°. 8.666/93 , Lei Complementar n•
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará
às 13:00:00hs (treze horas) do dia 21 de fevereiro de 2019
a l ici tação na modalidade PREGÃO , na forma
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando
a Contratação de empresa para aquisição de materiais de
limpeza e consumo , de interesse desta Câmara Municipal.
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra , de 2" a 6" feira, no horário
das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas) , onde

poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente .
Governador Edson Lobão (MA) , 08 de fevereiro de 2019.
Rayanne Silva Machado- Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL W
003/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha , s/n , Centro,
Go~ernador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
mst1tuida pela portaria n• 010/2019 de 02 de janeiro de
2019 , torna público que , com base na Lei Federal n•
10.520/2002, Lei. n°. 8.666/93, Le i Complementar n•
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará
às 08:00:00hs (oito horas) do dia 22 de fevereiro de 2019 a
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo Menor Preço, por Item , objetivando a Contratação
de empresa especializada para realizar os serviços de
hospedagem , manutenção do site, portal da transparência
e sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção de
dados, na rede mundial de computadores e integração de
dados em cumprimento à Lei 12.527/2011 , LC 131/2019,
de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra , de 2" a 6" feira , no horário das 08:00hs (oito horas)
ás 13:00hs (treze horas) , onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA) , 08
de Fevereiro de 2019 . Rayanne Silva Machado Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL W
004/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha, s/n , Centro,
Governador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira,
instituida pela portaria n• 010/2019 de 02 de janeiro de
2019 , torna público que , com base na Lei Federal n•
10.520/2002 , Lei. n°. 8.666/93 , Lei Complementar n•
123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará
às 11 :OO:OOhs (onze horas) do dia 22 de fevereiro de 2019
a licitação na modalidade PREGAO, na forma
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item , objetivando
a Contratação de empresa especializada para realizar os
serviços de manutenção corretiva e preventiva de centrais
de ar condicionados , ventiladores e eletrodomésticos, de
interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra , de 2" a 6" feira , no horário das 08:00hs (oito horas)
ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA) , 08
de Fevereiro de 2019 . Rayanne Silva Machado Pregoeira.
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FI<SEXTA-FEIRA, 08- FEVEREIRO- 2019
Aquisição de Materiais de construção em geral para manutenção do
Serviço Autônomo e Água e Esgoto/SAAE de Estreito/MA. OBSERVAÇÃO: O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, no horário de 08 :00 as 12 :00, onde poderão ser consultados gratuitamente e adquiridos mediante a entrega
de 03 (três) resmas de papel A4 com 500 folhas, informações pelo
telefone (99)3531-6240/6197.
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N."009/2019. PP.
A comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, Estreito-MA, torna público que no dia 20/02/2019, às
li hOOmin em sua sede à Rua João Castelo, n.• 703 - Centro, Estreito-MA, serão recebidos os envelopes contendo a documentação de
habilitação e proposta de preços e iniciada a abertura dos envelopes
relativos ao Pregão Presencial em epígrafe, do tipo Menor Preço Por
Item de interesse deste SAAE, nos termos da Lei n.• I 0.520/2002, e
subsidiariamente pela Lei Federal n• 8.666/93 e demais alterações,
atendidas as especificações e formalidades do seguinte. OBJETO:
Aquisição de equipamentos e suprimentos de inforn1ática. para manutenção do Serviço Autônomo e Água e Esgoto/SAAE de Estreito/
MA . OBSERVAÇÃO: O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, no horário de 08:00
as 12 :00, onde poderão ser consultados gratuitamente e adquiridos
mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel A4 com 500 folhas,
inforn1ações pelo telefone (99)3531-6240/6197. RONTLSON STLVA
SOARES-Pregoeiro - SAAE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON
LOBÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00112019 .
A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede
na Rua Urbano Rocha, s/n 1 Centro, Governador Edson Lobão - MA,
através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n• OI 0/2 019 de 02
de janeiro de 2019, torna público que, com base na Lei Federal n•
I 0.520/2002, Lei. n•. 8.666/93, Lei Complementar n• 123/2006 e demais nonnas atinentes à espécie, realizará às 08:00 :00hs (oito horas)
do dia 21 de fevereiro de 2019 a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando
a Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente,
materiais de informática e materiais permanente, de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das
08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA),
08 de Fevereiro de 2019. Rayanne Silva Machado- Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 002/2019.
A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede
na Rua Urbano Rocha, s/n, Centro, Governador Edson Lobão - MA,
através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n• OI 0/20 19 de 02
de janeiro de 2019, toma público que, com base na Lei Federal n•
I 0.520/2002, Lei. n•. 8.666/93, Lei Complementar n• 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 13:00:00hs (treze horas)
do dia 21 de fevereiro de 2019 a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando
a Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e
consumo, de interesse desta Câmara Mtmicipal. Este Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira,
no horário das 08:00hs (oito horas) ás l3 :00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão
(MA), 08 de fevereiro de 2019. Rayanne Silva Machado -Pregoeira.
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 003/20 19.
A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede
na Rua Urbano Rocha, s/n, Centro, Governador Edson Lobão- MA,
através da sua Pregoeira, instin1ída pela portaria n• Ol 0/2019 de 02
de janeiro de 2019, toma público que, com base na Lei Federal n•
10.520/2002, Lei. n•. 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 08:00:00hs (oito horas)
do dia 22 de fevereiro de 2019 a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a Contratação de empresa especializada para realizar os serviços
de hospedagem, manutenção do site, portal da transparência e sistemas de informação ao cidadão e-SIC, proteção de dados, na rede
mundial de computadores e integração de dados em cumprimento à
Lei 12.527/2011, LC 131 /2019, de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08 :00hs (oito horas)
ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA), 08 de Fevereiro de
2019. Rayanne Silva Machado - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 004/2019 .
A Câmara Municipal de Governador Edson Lobão/MA, com sede
na Rua Urbano Rocha, s/n, Centro, Governador Edson Lobão - MA,
através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n• OI 0/2019 de 02
de janeiro de 2019, torna público que, com base na Lei Federal n°
I 0.520/2002, Lei . n•. 8.666/93, Lei Complementar n• 123/2 006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às li :OO:OOhs (onze horas)
do dia 22 de fevereiro de 2019 a licitação na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando
a Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de
manutenção corretiva e preventiva de centrais de ar condicionados,
ventiladores e eletrodomésticos, de interesse desta Câmara Munici pal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08 :00hs (oito horas)
ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA), 08 de Fevereiro de
2019. Rayanne Silva Machado - Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO VERDE- MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP N" O1/ 2019.
CPL. A Câmara Municipal de Lago Verde - MA, mediante se u Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL N" O1/2019.
do tipo Menor Preço por item, para eventual e futura contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para prestar serviços de fornecimento de material de consumo em geral para a Câmara Município de Lago Verde
- MA, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 20.02.2019,
às 09:00 h, na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal, localizada na Rua Belarmino Franco, s/n", centro- Lago Verde
!MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal n• I 0.520/2002 e
da Lei Complementar n• 123/2006, subsidiariamente na Lei Federal
n• 8.666/ 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de
2" a 6" feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de
Licitação onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) recolhidos
mediante DAM (documento de arrecadação municipal), referente ao
custo de reprodução. Maiores Informações no mesmo endereço. Lago
Verde/MA, 05 de fevereiro de 2019. Zaqueu Silva de Souza . Presidente da Câmara Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2019- CPL. A Câmara Municipal
de Lago Verde - MA, mediante seu Pregoeiro, torna público que o
PREGÃO PRESENCIAL N" 01 /2019, do tipo Menor Preço por global, para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
prestar serviços de Licença e uso de Software de contabilidade, e de
hospedagem de dados para a Câmara Município de Lago Verde- MA,

