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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ESTADO DO MARANHÃO_ _ _ _ _ _ __

AVISO DE LI ClTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 003/2019

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 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 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

R. Urbano Rocha , S/N , Gov. Edison Lobão- MA, CEP : 65928-000
ÃMARA MUNICIPAl DE
CNPJ: 01.616.688/0001-00
OVERNADOR EDISON lOBÃO
www.camaragovernadoredisonlobao.ma.gov.br

o progresso
08 DE FEVEREIRO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAl DE IMPERATRiZ

P PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 01012019
OBJETO: AqulsÇêo de Matertais necessários para lmptantaçao e recuperaçAo viéria Horizontal e Vertical , oonforme especificaçOes e quantitativos desaitos no Anexo I e Termo de Referência. ABERTURA: 25 de
fevereiro de 2019 , és 09h Inovo horas). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR
PREÇO POR ITEM. ENDEREÇO : Rua Urbano Santos , n'1657, Baim:>Juça·
ra Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL O Edital e seus anexos
estao a dlsposiçAo dos interessados, no horário das 08h h 16h, na
Comlssao Permanente de Ucitaçao - CPL, situada na Rua Urbano Santos,
n° 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo
ser obtido através do sita
lmperatrjz ma ooy br, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhkio através de
Documento de Arrecadaçao Municipal- OAM (emitido pela Secretaria de
Planejamento. Fazenda e Gastao Orçamentãria). Shamara Gomes de
Sousa Leal - Pregoeira .

COMISSÃ~:i~'t,~ai~!gi51CJTAÇÀO
PREGAO PRESENCIAl tr 01312011
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cia Social- FMAS. ABERTURA: 26 de fevereiro de 2019, às 09h (nove horas). TIPO
DE UCITAÇAO: MENOR PREÇO POR ITEM. ENDEREÇO: Rua Urbano Santos, n•
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sao Permanente de Uotaç.Ao • CPL. situada na Rua Urbano Santos, no 1657. Bairro
Juçara, Imperatriz (MA), para consulta gratuita, podendo ser obtido através do slte
www Imperatriz ma ooy br. ou mediante pagamento no valor de RS 20.00 (vinte
reais), a ser recolhido através de DooJmento de AtrecadaçAo MLI'Iiclpal · OAM (emitido
pela Secretaria de Planejamento. Famoda e Gestao Orçamentâria). Francisco SâOO
Costa Slva • Pregoeiro.
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AVISO DE liCITAç.A.O PREGAO PRESENCIAL N" 00112019. ACAmara Munid·
pai de Govemador Edson Lobloi'MA, com sede na Rua Urbano Rocha, sln, Centro,
Governador Edson lobao ·MA. através da sua Pregoeira. inslilulda pela portaria n•
0
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atinentes à espécie, realizará h 08:00:00hs (oito hOras) do dia 21 de fevereiro de
20 19 a licitaçto na modaidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço. por Item. objetiVando a Conttataçlo de empresa para aqulslçto de materiais
de expediente. material& de informâtlca e materiais permanente . de interesse desta
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AV~O DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N• OOZ/2011.ACAmara Munid·
Urbano Rocha, aln, Centro,
pai de Govemador Edson lobAoiMA.
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EDITA L D E CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
ASSOCIAÇÃO
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, parágrefos I e 2, a panicipar do processo eleitoral,
programado para o dia 15 de março de 2019, das 09h00 as
17h00, no auditório da câmara municipal de JmperaiTiz. devendo
aquele que pretende se candidatar, tem o prazo, a partir da
publicação deste edital, IO (dez) dias, úteis para o registro de
chapa. ao fazer sua inscrição por meio de Requerimento.
munidos de documentos solici tados no estatuto social ,
endereçado à Comissão Eleitoral, das 14h00 as 17h00, em uma
sala anexos, da Câmara, Rua Simpl!cio Moreira, Centro . DA
ELEICÃO · A realizar-se no dia 15 de março de 2019, das
09h00 às 17h00, por meio de uma uma fixa, na Câmara
Municipal.

PODER LEGISLATIVO
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COMUNICADO
Condomínio lpancma Max Condomínium, inscrito no CNPJ sob n°
18.054.770/0001-82, localizado na Av. Bernardo Sayão, sln, Bairro Maranhão Novo, toma público, que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hldricos (SEMMARH ) a renova·
ção da Licença de Instalação (LI), conforme Processo n' 25/2016.

demais normas
de fevereiro de
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N• 00312011. A Câmara Muno·

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

péW de Governador Edson lobão/MA. oom sede na Rua Urbano Rocha, lln, CenlfO,
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10.52012002. lei. n•. 8.666193, Lei Complementar n• 12312006 e demais normas
atinentes é espécie, realizará às 08:00:00hs (oito hOras) do dia 22 de fevereiro de
2019 a licitação na modaidade PREGAO, na forma PRESENCIAL. do tipo Menor
Preço, por Hem. objetivando a ContrataçOO de empnl&a espeçializada para realizar

Ligue e faça sua assinatura
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EXTRATO DE CONTRATO tr 0312019..SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONTRATADA ELnR!CA VOLT LTDA·ME. CNPJ/MF n •
26.574 .25010001 -29. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para fornecimento ae MATERIAIS
El~TRICOS , destinadas a atender Esoolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na ManutençAo e Desenvolvimento
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AVISO DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO

meses contados a partir de 06102/2019. VALOR GLOBAL : R$ 119.883,50 (cento e dezenove mil. oítocentos e oitenta e três reais,
clnquenta centavos). Signatários: pelo Contratante. José AntOnio Silva Pereira e pelo Contratado · RICARDO BRAVIN BARBOSA.
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oblidos gratuitamente. Govemador Edson lobão (MA). 08 de Fevereiro de 2019.
Rayanne Silva Machado · Pregoek'a .

PREGÃO PRESENCIALN'116/
2018A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA} toma pUblico aos interessados que , em sessão realizada no dia 05 de fevereiro de

AVISO DE UCITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL N• OQ.4.12011. AC6mara Munk:ipal de Govemador Edson lobâo/MA. com &ede na Rua Urbano ROCha, sln, Centro,
Govemador Edson lob6o ·MA, através da sua Pregoeira, lnstitulda pela portaria n•
01 012019 de 02 de janeiro de 2019, toma pt.ibüoo Que, com base na Lei Federal n•
10.52012002. l ei n' 8 666193, L81 Complementar n• 12312006 a demais normas
atinentes à espéCie , realizar& às 11:00:00hs (onze horas) do dia 22 de fevereiro de
20 19 a liataçto na modalidade PREGÃO. na forma PRESENCIAl , do tipo Menor
Preço. ~or Item. ob)8bvando a ContrataçAo de empnlsa upedalizada para realizar
os servJços de manutenç.Ao corretiva e preventiva de centrais de ar oond'clooados ,
ventiladores e eletrodoniéstlcos. de Interesse desta Câmara Municipal . Este Edital
e seus aoeKOS estao • diaposl~ dollntereuados no endereço supra , de 2- a 6•

EXTRATO DE CONTRATO tr 0112011..SEMEO
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: IUTEC SOLUÇOES EIRELI- EPP, CNPJIMF
n.• 07.909.20810001-77 . OBJETO: Constitui objeto deste contrato a Contra~ de &mPfesa para AQuiSiçAo de peças de repoSiçlo
para os equipamentos (freezers, fogOes, bebedouros. geladeiras e liquid1f1C8dor Industrial) das lnstiruiçóes da Rede PUblica
Municipal de Ensino, com motivaçAo no processo administrativo n• 20.001 .170512018 • SEMEb. e em conformidade com o Pregao
Presencial n° 10112018-CPL. Vlgéncla: 12 (doze) meses contados a partir de 0610212019. VALOR GLOBAL: R$534 .500,00
~'1:t~fQ~~L~Á~$ ~~~o'Sil e Quinhentos reais). Slgnalârios: pekl Contratante , José AntOnio Silva Pereif"ae pelo Contratado .

·EDITAL 11612018 · tendo oomo
objeto a Aqulslçao de Paes para o
ano de 2019, conforme especiftcaçOes constantes deste Edital
para atender as necessidades das
CoordenaçOes : CAPS, HMI-Hil,
ECIUOTERAPtA eRESIDENCIA TE·
RAPEUTICA. foi consagrada ven-

relro de 2019. Ra yame Silva Mac:tlado · Pregoeira.

ta Silva - Pregoeiro.
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computadores e 1ntegraçâo de dadol em cumprimento é lel12.527/2011 , LC 1311
2019. de interesse desta Câmara Municipal. Este Edital e seus aneKos estão à
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CARTÓRIO DO 20 OfÍOO EITR.UUDICW.
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CPL V'~gência: 12 (dou) meses contados a partir de 06 de fevereiro de 2019. VALOR GLOBAL: R$1: .ooo.oo (noventa e quatro
mil reais). Slgnatérlos: pelo Contratante, JoséAn!ónlo Silva Perelrae pelo Contratado . MARIA APARECIDA LOPES MOREIRA
EXTRATO DE CONTRATO H- S41201e-5EMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAl.. DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: 0 . J. CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJIMF
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meses contados a partir de 06 de fevere.-o de 2019. VALOR GLOBAL: RS 2 .629.00 (dOIS mtl, setsoentos e vlflte e nove reais)
Signatârlos: pelo Contratante, José Antônio Silva Pereira e pelo Contratado . ORLANDO DA ROCHA SANTOS

&1111.000 ~

EXTRATO DE CONTRATO tr 6512011..SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: L l . SANTOS COM~RCIO & SERVIÇOS
EIRELI ·ME, CNPJ/MF n.• 12.851 .495.0001 /41 . OBJETO: Constitui obfeto deste contrato a Contrataç.Ao de empresa para
fornecimento de MATERIAfS CONSTRUÇÃO, destinadas a atender escoqs e Creches da Rede PUblica Mooldpal de Ensmo na
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ee
09612018-CPL . V~gência: 12 (doze) meses contados a partir de 06 de fevereiro de 2019. VALOR GLOBAL: RS 54~.00 ~~uenta
~E1r-~ s~ós:entos e seiS reais). Signalérios: pelo Contratante, José Antônio Silva Pereira a pelo Contratado . u
MAR
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EXTRATO DE CONTRATO N-021201i..SEMEO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA VIDA LTOA-ME . CNPJIMF
n.• 03.460.198/0001-84. OBJETO: Constitui objeto deste contrato Contrataçao de empresa esPEtdallzada para fornecimento de
conjuntos Infantis (01 Mesa e 04 Cadeiras), destinados as Creches da Rede PUblica Munk:ipal de Ensino. na Manutançto e
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EXTRATO DE CONTRATO N-6«ii2011..SEMED
CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAl DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: O. J . CONSm:UTORA LTOA . EPP, CNPJIMF
n.• 26.826.89810001-45. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a ContrataçAo de empresa para forneamento de MATERIAIS
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clnqu8f""lta centavos). Signatários: pelo Contratante, José Antôolo Sitva Pereira e pelo Contratado . ORLANDO DA ROCHA SANTOS.

EXTRATO DE CONTRATO H- 6712019-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAl DE IMPERATRIZ. CONTRATADA. LLG COMi:RCIO SERVIÇOS E AUMENTOS
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09612018-CPLIJigência: 12 (doze) meses contados a partir de 06de fewrelrode 2019. VALOR GLOBAL: RS 47.985,00 (Quarenta
~~Nô~L~~l~~Q~~S. oitenta e cinoo reais). Slgnatariol: pelo Contratante. José AnTOnio Silva Pereira e pelo Contratado •
EXTRATO DE CONTRATO H- 611201 I..SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. L. l. SANTOS COM~RCIO & SERVIÇOS EIREU . ME . CNPJI

~T~~~~~i~16~1~~S~~7:~;~~u~~=s~~~~~':toE~~~~:,~:~~e~-:,s~~udJu:~rn~:,
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oonfOOTiidade com o PregAo Presencial n° 0951201~CPL Vigência : 12 (doze) meses contados a partir de 06 de fevereiro de 201 9
VAlOR GLOBAL: RS 47.779.50 (Quarenta e sete mtl, setecentos e setenta e nove reais, cinquenta centavos). Signatériol· pelo
Contratante, José AntOnio Sitva Pereira e pelO ContratadO · LINOOMAR l EITÃO SANTOS.
EXTRATO OE CONTRATO tr 7112018..SEMEO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: A O OE SOUSA SERVIÇOS E COMtRCIO
EIRELI·ME, CNPJ/MF n.' 22.453.311/0001-49. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a Contrataçto de emptesa especializada
no fornectmento de MATERIAIS HIDRÁULICOS , para atender as neceuldades das Esor:Mas e Creches da Rede Publica Mun.apal
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PUIUCO MUHICtP4L

Conlratante, José AntOnio Silva Perelfa e pelo Contratado • AOIEL DUARTE DE SOUSA.

(,.,))2 4-:zortl

EXTRATO DE CONTRATO N-7412019..SEMED
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA; empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS
lTOA · ME, CNPJIMF n.• 37.227 .55010001 ·58: Constitui objeto deste contrato a ContrataçAo de empresa para fomeomento de
MATERIAIS ELETRICOS, destinadas a atendm ESCOlas e Creches da Rede PUblica Municipal de Ensino na Manutenção e

UVMD- 04SI'OUIAJ. II"I5()1WU( 1 -

I:OITAL DF. PROCI.AM AJi
DtlltiM1".Jt50H IIOIU:II OIIOlJIIO,o, I A.''ftOI'oiA CLI.UDC UlTÃrl liU"tll.Tt

M_._c._-.-v-...••••I,)AcW•.....,.. •••OIJdoot:.u........., ar

'-""tu · MA r~

..... ~,.~--~------ .....,_

""lo ""'-•"I JD e L IILI\' .. C ~Choii. ,.,.IIN • . _ ..u:u.ru.\f,

___ ,._ ,,

t•ctlfuur.L........,...,:.,.,.., .._,.., ........................... Y_oft' 01.

..

-Rarpo.!l-.1---l"t-.. . . .

...._....,.~..,__ ,

·~· l :.rilioo ...

.M,. _

,.,.._,..,.L.iolorooo--.,. A.

I"CÓIVui;IE.!IoNoll
.........,..
oolldoa,
~
. . ._
. . ._
. ..._
. -.~~
Jl' aJ,
...... , . . . . _
..... _
'""""'_
,_.....,.
_ . . . ._.,..,.,
4lo)O.
~

•• .., . . . .

0..\octeoloA-s:.,- l w.;........_~ ......

A..-., .... • - - , . . - t ...... tu.: DtWMDUO~ .wtCD OC toWA
JU\Il TI. IL4t A."!!MlA QZ\101: IUIJLTt IOIICU.

Q . . • . . . - * ' - 4 o o ......... •.-: C.."'toooiJNHÃOPAACLU.OIHlt'l
.,,..__
...._ _,.... ______ _... __ ••w

,_.___ , ....... c--..,...__.IM.I

~~~~nvo~v:e;:.eds~E:~~~=~~!~~~!I 2 r~ff~imscr,e8d_fiS:L~~. ~ ~~a:,~~~:!sc~~ ~ T~m:r.:r,~e~~~W2Qr;

~géncia:

CPL.
12 (doze) meses contados a partir de 06 de fevereiro de 2019. VALOR GlOBAL;'ffs 647.860.00 (seiscentos e
Quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais). Signatér!os: pelo Contratante, José AntOnio Silva Pereira e pelo ContratadoALESSANORO MARTINS MIGUEL.
EXTRATO DE CONTRATO N-7512011.SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: empresal. L SANTOS COM~RCIO & SERVI5
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Manutençao e OesenvolvWnento da EducaçAo BA&Ic:a, confonne especif1C8çóes e Qu&ntitalivOI desaitos no Termo de Referénc&a.•
com motivaçto no processo administrativo n• 20.001 .112312018 • SEMEO, e em conformkiade com o ~ao Presencial n• 098/20 18-
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EXTRATO DE CONTRATO N-7612011..SEMED
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para fornecimento de MATERIAIS El~TRICOS , destinadas a atender Escolas e Creches da Rede PUblica Muniopal de EnsinO na
Manutençao e Desenvolvimento da EducaÇio Béaica. conforme especifiC8ç{)es e Quantitativos descntos no Termo de Referên-
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e Quatorze mil , novecentos e setenla e cinco reais). Signatârios: peiO Contratante, José AntOnio Silva Pereira e pelo Contratado
• AOIEL DUARTE DE SOUSA.
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LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N"
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,
institulda 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 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 ,
institulda 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 licitação na modalidade PREGAO , 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 N"
003/2019. 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,
institui da 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 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
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 seu~
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,
institulda 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 s'eus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2" a 6" feira, no horário das 08:00hs (oito horas)
ás 13: OOhs (treze horas), onde poderão ser consultados ou
obtidos gratuitamente. Governador Edson Lobão (MA) , 08
de Fevereiro de 2019 . Rayanne Silva Machado Pregoeira.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.governadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-540220195413
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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)353 1-6240/6197 .

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.0 009/2019. PP.
A comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, Estreito-MA, toma público que no dia 20/02/2019, às
li hOOmin em sua sede à Rua João Castelo, n.0 703 -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. 0 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 informática, para manutenção do Serviço Autônomo e Água e Esgoto/SAAE de Estreito/
OBSERVAÇÃO: O edital e seus anexos encontram-se à disdos 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,
infom1ações pelo telefone (99)3531-6240/6197. RONTLSON SILVA
SOARES-Pregoeiro - SAAE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON
LOBÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL W 00112019.
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, 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 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,
· de informática e materiais permanente, de interesse desCâmara 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 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°
10.520/2002, Lei. no. 8.666/93, Lei Complementar no 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 13 :00:00hs (treze horas)
do dia 21 de fevereiro de 20 19 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 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.

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, 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 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, instituída pela portaria no OI 0/2019 de 02
de janeiro de 2019, toma público que, com base na Lei Federal no
I 0.520/2002, 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 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 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 :OOhs (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" OII 2019.
CPL. A Câmara Municipal de Lago Verde - MA, mediante seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL W O112019,
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° 10.520/2002 e
da Lei Complementar n° 123/2006, subsidiariamente na Lei Federal
n° 8.666/ 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à es pél:ie; 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° O1/2019, 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,

