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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 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 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
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 2a a 6a 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

-v~d~
Pregoeira

R. Urbano Rocha , S/N , Gov. Edison Lobão- MA, CEP : 65928-000
C N PJ: O1.616.688/0001-00
EDISON lOBAO
\Nww.camaragovernadoredisonlobao.ma .gov.br
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 010/2019
OBJETO: Aqul&lçlo de Matena1s necessános para •mplantaçao e r&cuperaçêo v1éna Honzontal e Vert•cal , conforme especrlicaçOes e quantitativos descntos no Anexo I e Termo de Referência. ABERTURA 25 de
fevereiro de 2019, és 09h (nove horas) TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR
PREÇO POR ITEM ENDEREÇO Rua Urbano Santos, rfJ 1657, Ba•rroJuça-

.,

-

·XTRAJUDICIAL

ra lmperatnz (MA) OBTENÇÃO DO EDITAL O Edttal e seus anexos
estio e d1spos1çêo dos Interessados, no horéno das 08h âs 18h, na
Com1ssAo Pennanente de Uotaçêo- CPL, situada na Rua Urbano Santos.
0° 1657, Bairro Juçara, lmperatnz (MA), para consulta graiUita, podendo
ser obtido através do S!le www !moeratnz ma ooy br, ou mediante paga-

E O I T A L D E CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

mento no valor de R$ 20,00 (v •e rea11) , a ser recolhido através de
Documento de ArrecadaçAo Mumopal - OAM (emitido pela Secrelaria de
PlaneJamento, Fazenda e Gastao Orçamentãria). Shamara Gomes de

ASSOCIACÃO
DE
IMPRENSA
DA
REGIÃO
TOCANTlNA (AIRD, por sua presidente infra-assinada, com
escopo no Estatuto Social, vem publ icamente convocar os
associados em dia com as suas obrigações estatutárias de acordo
com an. 23. panlgrafos 1 e 2, a participar do processo eleitoral,
programado para o dia 15 de março de 2019, das 09h00 as
17h00, no audilório da câmara municipal de Imperatriz. devendo
aquele que pretende se cand1datar. 1em o prazo, a partir da
publicação des1e e-dital, lO (dez) dias, úteis para o registro de
chapa. ao fazer sua inscrição por meio de Requerimento,
munidos de documentos so1icuados no estatuto social,
endereçado â Comissão Eleitoral. das 14h00 as 17h00. em uma
'l!lla anexos, da Câmara, Rua Simplfcio Moreira, Centro. DA
ELEICÁO -A reali1.ar-se no dia 15 de março de 2019, das
09h00 às 17h00, por meio de uma urna fixa, na Câmara
Municipal.

Sousa Leal - Pregoetra

~ n o.

COMUNICADO
Condomímo lpancma Max Condomlnium, in=iiD noCNPJ sob n•
18.054.niYOOO I-82, localizado na Av. Bernardo SayJo, s/n, Bairro Ma-

ranhão Novo.roma público. que requereu Junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMARH) a renovação da Licença de lnslalaçào (LI), confonnc !'recesso n•25120 16.

Ligue e faç a sua assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO

F o ne: 3 525-22"7&
EXTRATO DE CONTRATO..,- G3120tt..se.MED

CON~ATANTE : PREFBTURA MUNICIPAL DE. IMPERATRIZ. CONTRATADA ELÊl"RICA VOLT LTOA-ME, CNP.J/MF

n.•
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meses contados a pa.n. de 0610212019. VALOR GLOBAL R$ 119.883.50 (canto e deZenoYe mil, oAoc:ent01e oitenUietrêl rea
onquenta centavos). S.gnatàrios; pelo Contratante, José Ant6ruo Sitva Pereifa e pelo Contratado · RICARDO BRAVIN BARBOSA.

PREGÃO PRESENCIAL 11'1161
2018A Prefettura Mun'apal de \~
peratnz (MA) toma público aos in·

teressados que, em sessao

___ _

/\&;.,.

real~

zada no dia 05 de fevereiro da

EXTRATO DE CONTRATO Jll' 011201e.sEMED
CONTRATANTE: PREFEIT\JRAMUNICIPAL OE IMPERATRIZ. CONTRATADA.: IUTEC SOLUÇOE.s EIREU • EPP. CNPJIMF

~~7:S·~~~·(c:e~=~===-c:==:rem~~~,:ro~~~~

Muniapafd::ceno. aMn motrva(;lo na proouso adminl51ratJvo n• 20.001 . 170512018 • SEMEh. e em CXWlformidado com o PregAo
Preaencial n• 10112018-CPL v'.génda: 12 (doze) ~ses contados a partlf do 0610212019 VALOR GLOBAL RSSJ.I 500,00
Perene peta Conttatado •

SM

~~~

~~~;-L~X'"~ ~~~ ~1 e qumhentos reaas) Stgnatános: pelo CaniTatante, José Anl6nio

obfeto a Aqu1siçAo de Paes para o

EXTRATO DE CON'TRATO N-021201t.SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CON"TRATAOA: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA·ME. CNPJIMF
n.• 03.460. 19810001 ·84 . Oa.JETO Constitui ~o deste contrato Contrataç.lo de empresa Mpeaa6/zada para fomeamento de
conjuniOS JnfantiS (01 Mesa e 04 Cadetras). dest:ir\adc. as Clechea da Rede Pubk:a Mufllapal de EnSIOO. na MIII'MJtençio e

-EDITAL 11612018

·tendo como

ano de 2019, conforme

espect~

caçOes cons tantes deste Edttal
para atender as necessidades das

CoordenaçOes · CAPS , HMI·HII,

EOUOTERAPIAe RESIDENCIA TERAPEUTICA. foi consagrada vencedora a empresa EMPORIO DO
PAO LTDA. FranCISCO SávioCosta Silva - Pregoeiro.
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CPL. V"tQénoa: 12 (doU!) meses contados a partir de 06 delevere110 de 2019 VALOR GLOBAL: RSeg:o000.00
e quatro
mil reaiS). SlgnatAiio&: pek) Contratanle, José AntOnio Silva PetlHrae pefo Contralado • MARIA APARECJDA LOPES MOREIRA.
EXTRATO DE CONTRATO~ IAI201D-SE.MED

CONTRATANTE· PRErEJTURAMUNICIPAL DE IMPERATRlZ.. CONTRATADA: O J . CONSTRlJTORA LIDA - EPP. CNP.MMF

EL~~\~~~~~r~~~~~;".:~~~~::an~~~~~

da Educaçlo BMK:a, oonfOI'l'TICl aspoafk:ao!)es e quanllt.alrVOe desartol no Tonno de Refer-êru:ia , com mottvaç10 no processo
admimstrallvon" 20 .0011t2312018 · SEME"D, eemoonformlda18comoPr~ao Presenc.ial n-0981201~CPL. V.gênc:... 12 (doze)
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enove

reata).

EXTRATODECONTRATON"65120ti.SEMEO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE IMPERATRlZ.. CONTRATADA: L L SANTOS COMERCK> & SERVJÇOS

~~~~~~~~~;bõ~~T~~:~.?~=b=l:~~=~~e~_.:an':

~.AanutanÇêo e OelenvolvimeniO da Educaç.IO Basica, conforme ospeofJCaÇ6e& e quantrtatlvos deiCI'IIOI no Termo dt Roferonda., oom moiNaç.Ao no processo admtnlsutll/Yo n• 20.001 . 111112018 • SEME.O. e em oonfonnedade com o PregAo Preaendal n•
09612018-CPL Vlgênaa: 12 (dozo) meaesnontados a pertlrde06de. feventlf'Ode 2019. VALOR GLOBAL - RS 54 .Ao6,00~18
~CVfAós::rr~nt06 e se• reais). Signatilnos: pelO Conlnnante, José Antõrno Silva Perewa e pelo ContrataOO. LI ()()MAR
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EXTRATO DE CONTRATO N" 6112018-SEMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA. UG COMf:RCK) SERVIÇOS E ALIMENTOS
0
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Monutençao e Desenvolv1111onl0 da Educaçlo Wlslca, conrorme ~or=s e quantrtallvoa deacntos no Tenro de Refer6n.
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CERTlOAO
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EXTRATO DE CONTRATO N" 661201a..8EMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRtZ. CONTRATADA; O. J . CONSTRUTORA LTOA- EPP. CNPJIMF
n.• 26.826 S981000145 OBJETO: Consutu1 ObfeiD deste mntraeo e ContrataçAo de ~ para fomearnenlo de MATERIAl$
CONSTRuçAO. destwladas a alendet" Escolas e Ctec:hes da Rede PUb1ic:8 Mur'llapOI de En&lno na Manutençlo e ~mento

- c -. .......... _ ........

~~:O~~~ L~~~: Otterua e onco rea•s). S.gnatários: pek) Contnltanle, José Anlilnto Silva Pereira e pelO Contratado-

EXTRATO DE CONTRATO N" Uf201SI..SEMEO

MF;~T~~~1ry_ii~~O~~::~~~c:~~·.Lc!:':OS~M=&e~~E:~~~!

f.~TERIAIS HIDRAULICOS, para atender u neoeiS'dades das Escolaa e~ches da Rode Pública Munio~l de Ens1no,
=~=:.~n:!,Biid~r:.:~!:~::ac,~~= ;::-;ar::ens• ~m~:s~M~~~~

confomuditde cem o PregAo Presenoal n° 0951201 ~CPL V\géncla 12 (dOZO) meses contados a partjr de 06 de íeYeretro de 20 19

~~ta~~~ .e2i0n~~~:'e~.la~se~~!t~~~~~~~~~sanquentll oantavo.). &gnednoe: pelo
EXTRATO DE CONTRATO N-111201a..8EMEO
CONTRATANTE PREFEITURA MUNIOPA.L DE IMPERATRiZ. CONTRATADA A O DE SOUSA SERVIÇOS E COM!::RCIO

~~!~~:d~~T~~~~Hfó~~~~~~~,:C::,~:t:=:'~=:=~:M!=

~~s:t:::~~~=:sRc::=.~==::o=:-~=~n~~=~=:-:
~1 :1=~t=:~~~~(:s~"~~~~~~ese~~z~m;:::.~tl·=:,::).os~~
ContratalliO, .IoM Antóruo Silvo Poren e peJo Contnlt.do • AOIEL DUARTE OE SOUSA.

EXTRATO DE CONTRATO H- 7412Gtg.SEMEO
CONTRATANTE· PREFEffiJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. CONTRATADA: empresa DEL VALLE MATERIAIS ELéTRICOS
3
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GLOBAL~

CPL Vig6noa 12 {doze) meses contadoa a parur de 06 de fevereiro de 2019 VALOR
&47.860.00 (.._.,tos e
quarenta e sele mil. oitoCentCl5 e sessenta reau;). Signatilno&: pek) Contratar-.e. José Anlónlo Slva Peten e peta Contratado •
ALESSANORO MARTINS MIGUEL
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LEGISLATIVO

Diário
Oficial
Gov. Edison Lobão -Maranhão
INSTITU[DO PELA LEI MUNICIPAL N" 003, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

ANO 11, N• 8, GOVERNADOR EDISON LOBÃO, QUINT~-FEIRA , 07 DE FEVEREIRO DE 2019 EDIÇÃO DE HOJE: 2
PAGINAS
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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 ,
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 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 ,
institufda 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 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 N"
003/2019. A Câmara Municipal de Governador Edson
Lobão/MA, com sede na Rua Urbano Rocha , s/n, Centro,
Gover~ador Edson Lobão - MA, através da sua Pregoeira ,
UlStltUida 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 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 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 ,
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 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 s~us
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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.govemadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-540220195413

Quinta-Feira , 07 - Fevereiro - 2019
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Diário Oficial do Legislativo Municipal
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N" 00312017 DE 27 DE MARÇO DE 2017
Rua Urbano Rocha , s/n , Bairro Centro CEP: 65928-000- Governador Edison Lobão- MA
www.qovemadoredisonlobao.ma.gov.br

Gleison da Silva lbiapino
Presidente

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.govemadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-540220195413

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 informática, para manutenção do Serviço Autônomo e Água e Esgoto/SAAE de Estreito/
A. 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. RONlLSON 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• O10/2019 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 ás 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,
is 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• OI0/2019 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• 123/2006 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 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, Governador Edson Lobão - MA,
através da sua Pregoeira, instituída pela portaria n• OI 012019 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 12.527/20 li, 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 :OOhs (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 n• OI 0/2019 de 02
de janeiro de 2019, toma público que, com base na Lei Federal n•
I0.520/2002, Lei . n•. 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 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 Municipal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 23 a 63 feira, no horàrio 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" O112019.
CPL. A Câmara Municipal de Lago Verde- MA, mediante seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL W 0112019,
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 l 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 á 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, toma público que o
PREGÃO PRESENCIAL N• O112019, 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,

