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CNP:: 01.61~.627/0001-66 i r~u~.;- ~ _.,AJd---.---,-~
Av. 1 de MaIO,s/n, Centro, t---.

Lagoa Grande do Maranhão - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 00112019

A Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, com sede na Av. 1° de Maio, sln,
Centro, toma público, para conhecimento dos interessados que realizará LICIATAÇÃO na forma
da Lei n" 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n" 8.666193, e suas alterações,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço por item; OBJETO: Registro de
Preços para eventual e futura contratação de pessoa física/jurídica para prestação de serviços de
locação de veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA, Abertura dia 15 de Maio de 2019 às 13:30 (treze horas e trinta minutos), o
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no
horário das 08:00 ás 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através
de mídia eletrônica ou ainda mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), maiores
informações pelo e-mail cmlagoagrandedomaranhao@gmail.com.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 25 de Abril de 2019.

r&U@il \/~ J11b ,)QrJlJó
Erica Araújo ~s

Pregoeira.
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n" 3.555/2000, da Lei Complementar n" 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n" 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, subsidia
riamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais normas pertinentes à espécie. DATADAABERTURA:
14 de maio de 2019; horário: às llhOOmin (onze horas). O edital e
seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de
segunda a sexta-feira no horário de 08hOOminás 13hOOmin,ou adqui
ridos impressos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4,
Sala de Comissão de Licitação, localizada à Avenida José Lopes, n°
84, centro, Morros/MA. Informações adicionais, no mesmo endere
ço ou pelo e-mail: cplcamaramorros@gmail.com. Morros/MA, 16 de
abril de 2019. Lindalva Moreira Silva Santos. Pregoeira da Câmara
Municipal de Morros/MA.

PREGÃO PRESENCIAL N° 003120 19/CPL -A Câmara Municipal de
Morros torna público que realizará, Licitação Pública na modalidade
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM. OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci
mento de combustíveis tipo Óleo Diesel para atender as necessidades
da Câmara Municipal de Morros. LOCAL DA SESSÃO: Sede da Câ
mara Municipal de Morros, localizada à Avenida José Lopes n° 84,
centro, MorroslMA. BASE LEGAL: Lei Federal n? 10.520/2002, do
Decreto Federal n" 3.555/2000, da Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n" 147, de 7 de agosto de 2014, apli
cando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n? 8.666, de 21
de junho de 1993 e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA
ABERTURA: 14 de maio de 2019; horário: às 14hOOmin (catorze
horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente
em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário de 08hOOmin ás
13hOOmin,ou adquiridos impressos mediante a entrega de OI (uma)
resma de papel A4, Sala de Comissão de Licitação, localizada à Ave
nida José Lopes, n" 84, centro, Morros/MA. Informações adicionais,
no mesmo endereço ou pelo e-mail: cplcamaramorros@gmail.com.
Morros/MA, 16de abril de 2019. Lindalva Moreira Silva Santos. Pre
goeira da Câmara Municipal de Morros/MA.

PREGÃO PRESENCIAL N° 004120 19/CPL - A Câmara Municipal de
Morros torna público que realizará, Licitação Pública na modalidade
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM. OBJETO: Contratação de empresa especializada em Locação
de Veículos Utilitários para atender as necessidades da Câmara Muni
cipal de Morros. LOCAL DA SESSÃO: Sede da Câmara Municipal
de Morros, localizada à Avenida José Lopes n? 84, centro, Morros/
MA. BASE LEGAL: Lei Federal n? 10.520/2002, do Decreto Federal
n" 3.555/2000, da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n" 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, subsidiaria
mente, no que couber, a Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993
e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ABERTURA: 14
de maio de 2019; horário: às 16hOOmin(dezesseis horas). O edital e
seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de
segunda a sexta-feira no horário de 08hOOminás 13hOOmin,ou adqui
ridos impressos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4,
Sala de Comissão de Licitação, localizada à Avenida José Lopes, n°
84, centro, Morros/MA. Informações adicionais, no mesmo endere
ço ou pelo e-mail: cplcamaramorros@gmail.com. Morros/MA, 16 de
abril de 2019. Lindalva Moreira Silva Santos. Pregoeira da Câmara
Municipal de Morros/MA.

PREGÃO PRESENCIAL N° 005120 19/CPL - A Câmara Municipal
de Morros torna público que realizará, Licitação Pública na modali
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE. OBJETO: Contratação de empresa especializada no for
necimento de materiais de consumo tipo expediente e materiais e in
sumos para informática para atender as necessidades da Câmara Mu
nicipal de Morros. LOCAL DA SESSÃO: Sede da Câmara Municipal
de Morros, localizada à Avenida José Lopes n" 84, centro, Morros/

MA. BASE LEGAL: 4el1[{9l3"' n? 10.52 120000.JloDecreto Federa'd
n? 3.555/2000, da LeiiComplemm ~~~Ia,..b6i
Complementar n" 147! dê i de agosto de 2014, riplieattele, ~}ste+a
riamente, no que couber, a Lei Federal n" 8.666, dc 21 de junho de
1993 e demais normas pertinentes à espécie. DATADAABERTURA:
16 de maio de 2019; horário: às 09hOOmin (nove horas). O edital e
seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de
segunda a sexta-feira no horário de 08hOOminás 13hOOmin,ou adqui
ridos impressos mediante a entrega de O1 (uma) resma de papel A4,
Sala de Comissão de Licitação, localizada à Avenida José Lopes, n°
84, centro, Morros/MA. Informações adicionais, no mesmo endere
ço ou pelo e-mail: cplcamaramorros@gmail.com. Morros/MA, 16 de
abril de 2019. Lindalva Moreira Silva Santos. Pregoeira da Câmara
Municipal de Morros/MA.

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019/CPL - A Câmara Municipal
de Morros torna público que realizará, Licitação Pública na modali
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE. OBJETO: Contratação de empresa especializada em for
necimento de material de consumo tipo Gêneros Alimentícios não pe
recíveis e matéria de consumo tipo limpeza para atender as necessida
des da Câmara Municipal de Morros LOCAL DA SESSÃO: Sede da
Câmara Municipal de Morros, localizada à Avenida José Lopes n° 84,
centro, Morros/MA. BASE LEGAL: Lei Federal n" 10.52012002, do
Decreto Federal n? 3.555/2000, da Lei Complementar n" 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n" 147, de 7 de agosto de 2014, apli
cando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n" 8.666, de
21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes à espécie. DATA
DA ABERTURA: 16 de maio de 2019; horário: às 11hOOmin(onze
horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente
em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário de 08hOOmin ás
13hOOmin,ou adquiridos impressos mediante a entrega de OI (uma)
resma de papel A4, Sala de Comissão de Licitação, localizada à Ave
nida José Lopes, n? 84, centro, MorroslMA. Informações adicionais,
no mesmo endereço ou pelo e-mail: cplcamaramorros@gmail.com.
Morros/MA, 16 de abril de 2019. Lindalva Moreira Silva Santos. Pre
goeira da Câmara Municipal de Morros/MA.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL - SRP N°
00l/2019.A Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA,
com sede na Av. l° de Maio, s/n, Centro, torna público, para conhe
cimento dos interessados que realizará LICIATAÇÃO na forma da
Lei n° 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, e
suas alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor
preço por item; OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura
contratação de pessoa tisica/jurídica para prestação de serviços de lo
cação de veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de
Lagoa Grande do Maranhão - MA, Abertura dia 15 de Maio de 2019
às 13:30 (treze horas e trinta minutos), o Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horário
das 08:00 ás 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtido através de mídia eletrônica ou ainda mediante o pagamento de R$
20,00 (vinte reais), maiores informações pelo e-mail cmlagoagrandedo
maranhao@gmail.com. Lagoa Grande do Maranhão - MA, 25 de Abril
de 2019. Erica Araújo dos Santos, Pregoeira. ,---_.-._._-_ .__-------
CÂMARA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS - MA

Processo Administrativo n" 00.00.04/2019 DISPENSA n" 004/2019
RATIfICAÇÃO DE DISPENSA CAMARA MUNICIPAL DE UR
BANO SANTOS - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93, RATIFICA a DISPENSA
DE LICITAÇÃO n" 004/2019, para à Contratação de Empresa para
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Município tem até o pr~o 1~]
dia 15para apresentar [dados
Texto do Novo Plano Diretor ainda não chegou a CâmaraMunicipal de SãoLuís e vereadores cobram a liberação
de dados por parte da Prefeitura; prazo se baseia,de acordo com a Casa,pela Lei de Acesso à Informação
1lIIAGOllASI'OS
Da editoria de Política

Prefeíturade São Luís temA atéOdia 15dffitem'spam
infurrrnràCâImmdoo\é
readores os detalhes da

criação e fonmlação do texto revi
sado do Plano Diretor da cidade. O
pedido foi protocolado no fim do
rrês passaíoeo prazo final de apre
sentação se baseia pelo LegislaIim,
na Lei de Acesso à Infonnação
(12527/2Dll).

Até o rrorrerxo, rresmo ado
na la,aadrriIisIIllçã)]rul~n1í:>
esti(xJIoudalapamaelllI~doocb
currentos. Alémdascópia;dasau
diêrrias públicasrealizadas de2D15
a2D19, oMmiápiotanuérnfuisus
citado a apresentar a lista de pre
sença de todas as audiência; p.1bIi
cas prorrovidas pelo Mlllicípio no
treSlTDperíocb e atadetoda;asreu
!liões prorrovidaspelo Come1ho de
Odades, Iigaà>à Prefeituta

Oattordopedido ful1Illlizadoao
Mmicipio foi o vereador I·bnorato
Fenlallde; (PI). Segtllldo ele, a Pre
feitum descumpriu oacordo para
apresentação do Plano, cujarevisãJ
está atrasada em quase três anos.

·)'Jémdestespedidos, tarroémsolí
citamos cópias de todos os mapas
que compusemm os estudos que
wKlha'iffilmafOl1TJ.l!a;ã>dapro
postade alteração do Plano Diretor"
disse o parlarnentar aO Estadu

Segtmdo ele, caso não haja o en
caminharrento pelo poder público
no prazo estipulado, será progra
rradaurro visita à sede mmicipal.
"Somente assim poderemos ter
acesso a estas íníorrrações" frisou o
petista

lhndosargurrentosoontrários à
elaboração do Plano é a redu<;ão de
áreas para pequenos e rrédios pro
dutores. Segundo parlamentares,
esta queda seria de aproximada
mente 400/o, Outra preocupação é
quanto à criação de regrasmais rígí
das para a proteção das reservas
aquíferas da cidade.

Enquanto aguarda pelas infor
mações do Município, a Câmara
discutirá com mais ênfase, na se
mana que vem, a criação da Frente
Parlamentar para discussão do
Plano Diretor. A1érndovereadorH:r
norato Femandes, o grupo de tm
baIho deverá ser funrndo porJrelTl
bros que compõem a bao;e de
oposição à gestão de Edivaldo Jú
nior (PDI) naCasa

Honorato CXlbradados sobre audiência públicas que debateram o plano

Informações solicitadas à Prefeitura
• C{Jp!élS dasau(jj~las plbIicas realizadas de 2015 a 2019.
••.. Ustili:le ~ de todas as au:liências públicas realizadas de
2015 a 2019
~ .•••C{Jp!as de Tenros de AJustarrento de Cald.(as ~ ao pra:;esso
de ~daLei<lol'lillODiretordesaoLuls

lJI!lPilS que lXlIT1J,ISeraI1 os estudos (JJe estilo
da proposta de a1teraçao da lei do PliIlO

as reuniões do ColseIho de Cidades
de irrcactos socioarJiJientais quanto ii reduçlío

r

a EDP TRANSMISsAo MA I S.A.
CNPJ27.821.761/000HiO

COMUN1CAOO
Tomi'!público que RECEBEUjunto à Secretariado Estadodo Meio Ambiente i? Re(ur~s
N.1tufais· 5€MA a Uemça Prévia para oiI ativid.adt! cM! UNHA DETRANSMISSÃO OE ENERGIA
EltTRICA, referente u(15 empreendimentos LTSOOkVSE Mirandd •• SE Soo luis IICS; LT
SOOkvSESão Lui511. $( Sáo lul.sN CD; Se<.t1()lIiUtlenl0 na SESAo luf:s IVda lT 230 kV
UTEPorto de lI<lq!Ji• Si.\oLuis Uf:; Subestdç.dO 5001230169 kV $.\0 lui!> IV, conforme Proc.
W 1456211201 B " ser kK:.iliz.!do noç rnuniclpios d~ Miran~ do Norte, lta-pe<:unJ Mirim.

~"tub<t, Bacabeir~~~!'t(l Rita ~ Sã(J luls/lv1A

I AV1S0 DI LICITAÇÃO
PREGÃO PRESiNCIAL - 1Ft!" N" 00112019

A Gamara Munic,pal Qe LagOil Grande do Maranhao - MA, com "",10

:::~~ ::;~::z;:n~~llo:'J~~=~~=~e~~5~
2002. com apbcaçào subsidiária da Lei n' 8.666i93. e .uasallllfações
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do Itpo menor preço por ilem
OBJETO; Registro de Preços para êventuai e tutura contráta<;-ao dê
pessoa "Slcal)urldica para prestaÇJlo de oerviços de iocaçao de
vek-"Ulo para atender as nece~sldades de Câmara Municipal de Lagoa
Grande do Maranhão - MA, Abertura dia 16 d~ M<lio de 2019 às 13:30
(treze horas e trinta minutos). O Edital e seU$ anexos o&ao á dispo
SIÇ!O dos Interessados no endereço supra, de 2' a 6· feira, no horário
das 08:00 ás 12:00 horas, ande poderao ser consultado. gratuIta.
mente ou obtido através de mldia eletrÓflieaou ainda med,ante o
pa~nto de R$ 20.00 (vinle reais), maiores informações pelo e-mail
l<miliUlilIYti!!l<.t~OOl!IªLWl!:!IàQ@.llrOO!LgalJ. lagoa Grande do Maranh30
- MA, 25 de Abril de 2019. Eriea Araújo dos SanIoA. PregooIr3

-
PREFEITURA MUNICIPAL OE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICA. PREGÃO PRESENCIAL N'
014/2019. O Municlpio de Governador Nunes Freire (MA). através da
Prefeitura Municipal de Govemador Nunes Freire, por meio da
ComlS,ao Permanente do Llcitaç60 - CPL, toma público aos
intaressados que. com b... na Lei n° 10.520102.Lei Complémentar
n·. 12312006. Oecreto MuniCipal n· OOV17 e subSidiar10mente .s
disposições da Lei n· 8.666/93 e suas alterações posteriores. taré
realiza,,1 a. 09hOOh. (novo hora.) do dia 21 de maio de 2019. a
Ilcitaçao na modelidode Pregao n° 01412019. do tipo menor preço por
gl_l. tendo como objeto • Contrataç!o de empresa eSpedaliZada na
prestação de serviços de Consultaria. Auditoria Fiscal Tributária. par.
81sessoramento técnico e fatíficaçAo. atuaiízaçAo monetária, cobrança
e recuperaçeo de créditos tributários de Interesse desta Adminlstraçêo
P~bllca Municipal. de acordo com Edital e Anexos. A presente Ucitaç60
ser. realizada na sala de reunllo da Prefeitura Municipal de
Governador Nunes Freire. sftuada na Rua do VareJ!:o n". 115, centro,
Governador Nunes Freire - MA. 8 será presidiada pero pregoeiro desta
prefeitura municipal. O Editai e seus anexos encontram-se dlsponlvels
para consulta grátis ou ser adquirido mediante DAM • taxa de RS20.00
(vinte reais) no endereço supre, de 2- e 6- feíra. no horério das
06hOOhs (0110horas) às 12hOOho (doze horas) e no olte oficial deste
poderexecutivo· '~.w.gQyem8domyesfrejrema gºy.br ondeJ)Qderão
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no endereço supra. ou pelo e-ma": çj;>!@g2'le.mô!fJQmYill!.~1r!tltC.
m_a..Bi~I..~r. Governador Nunes Fretre • MA, em 30 de abril. Aécio
Perelre Santos ·Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE· MA
AVISO OE UCITAÇÃO PÚBUCA PREGÃO PRESENCIAl SRP N'
01V2~19. O MUlllclpio oe Govem.dor Nune$ Freire (MA). alta.,,", aa
Prefeitura Municipal de -Governador Nunes Freire.. por meio da
Comi$SlO Permanente de licitaçaQ - CPL. torna pObltCQ 1.l0$
íntere&&ados que. com ba!é na Lei n° 10.520/02. Lei Complementar n"
123/2006. D«;re!O MuóiciPlll n' OOV17. [)ec(eto Municipal n·' 003117 e
subsídii;liarr.,nle as dlsPClSiçoos da Lei n" 6.666193 e sws alterações
posterior~. farã realizará ias 09hOOhs (nove horas) do dia 17 de malO de
2019, a l,cllaç30 na modalidade Pregao n" 01V2019. do tipo menor
preço por ilem. tendo como obí"to O REGISTRO DE PREÇOS par.
....entu.1 contr.laç!lo de pes603{s) lurldtr,a{s) pora o lorn_nl0 de
materiais de de«oraç!lo, artesanato. corte e eo&tunI e prestaçao de
serviços de oocoraçao e ornameotaçao de ambientes de ínteresse da
Prefeirura Munjcjpal de Governador Nunes Freire· MA, de acordo com
Edilal • Anexos. A p"",ente Ucitaçao _. r""Uzada na sala de reunia<>
da Prefeitura Munieipal de Govêmador Nunes Freire, sitlIada na Rua do
V.rej!lo n°. 115. centro. Governador Nunes Freire - MA. e ser.
presidiada pelo pregoeiro desta prel.,tUla muruc;ipal. O Edital e."".
anexos encontram-se disponlveis para consutta grétis ou ser adqUirido
m.,dI""'" DAM - twc. de RS20,OO (VInte reais) no endereço supr •. de 2"'
a 6' le"a. no I1O<lIn"das 08hoohs (oito 1"'1110)às 12110011.(dozehOlas)
" no silo ofic;aI deste Ilúder oxew1lvo - Y.:\'II'f.,ll'lY.!If!lª®!llV",h.\rft
rmJIQyJ,c onde poderAo $é( consultados ou Qbtid06 gratuitamente
ESàarwrnetlt<>s adoeIOrrai$ llO endert'W supra. ou pelo e·mall
ÇQ!@OOlI.1ll!J<l!ÍQfll\Il'..eJi1r.!tlt~..mUI.Q·LbG Governador Nu_ Ftwe • MA.
em 29 de abril de 2019. - Mçi,o Pereira SantO$ • Pregoeiro MuoíCipa!

PREFEITURADESÃOLuís
CENTRAl.PERMANENTEDE lICITAÇÂO- CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRtNCIA N·.009/2019/CPL

A Central Permanente de licitação da. Prefeiturade São luis (tIlA),
localizada na Rua dos Ouriços, Lote lI,Quadm 09, Bairro Calhau, comunica
aos Interessados que realizará hd~ção na rnodalidad.eConcorrência, do
tipo m"no, preço, d. n•• 009/2019, /10 dia 04{06/2019, ';s 09h30,
cbjetivandoa contrataçio de empresa especializada na execução de
obras de r«upe,açio e/ou reforço estrutural do htódlo Municlpill
Nhozlnho Santoo, localizado no Municlplo de Sio Lull/MA, d.
interesse da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos .. SEMOSP.
O Edítai podem t>(!rconsultado nil Central P<!fmaMOtC!de Licitar,io, em dias
Uteí.s, de segunda i;, quinta. das 13 .is 18 horas, e $e);t.l~feira. daç 8 às 13
horas. O edital pode~a ser obtido grmitamente por meio d~ital nesta Central,
bem como peta internet, atraw:s do nosso t:ndereço eletrônico WWW,1~tJ!JH$>.
LlN'~cyJ".I"for",~ pelos tel.fones: (93) 3227·7749 • (98) 99153 -7871
ou e-rmil: C9,n!~tº~çrlt~M:Q.Li,JA~.m.a29-.:,bt

SâcJluis (MA), 29/04/2019

Tiago Tta-j-anoOlíveira Dantas
Membro/Relato, - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE· MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. TOMADA OE PREÇOS N'
00612019. A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire. Estado
do Maranhão, através da Comissão Permanente de UCitação·CPL.
institulda pela Portaria n' OfV2019 de 04 de fevereiro de 2019, torna
público que realizará ás 09hOOmin (nove Horas) do dia 22 de maio. na
Sala da Comissão Permanente de licilação. localiZada na Rua do
Varejao. n" 115. Centro. CEP: 65.284·000 - Governador Nunes Freire!
MA. licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS. do tipo menor
preço global, tendo por objeto a Contratação de Empresa para
execução de pavimentaçao em bloquete de vias urbanas no Municlpio
de Govemador Nunes Freire/MA. conforme Edital e seus Anexos. na
forma da Lei Federal n" 8.666 de 21 de Jllnho de 1993 e suas
alterações. O EdItai e seus Anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2;1 a 6i1 feira, no horario das
08hOOmin as 12hOOrnin, onde poderão ser consultados e retirados
gratuitamente por midia ou pelo slte WWIN'.governadornuesfreire.
ma.gov.br ou oblidos mediante o recolhimento da importaneia de R$
20.00 (vinle reais). que devera ser feilo alravés de DAM (Documento
de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Governador Nunes Fre"e . MA. em 30 de abril de 2019
Aéeio Peteira Santos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
AVISO DE LICITAÇÃO Pi)SLICA. PREGAO PRESENCIAL SRP N"
01112019. O MUlUclptO de Governador NlIne'S. Fn~fe (MA), através da
Prefeitura t-oonic:ipal de Governador NUnt1S Freire, por maío da
Comis$3Q Pennanente de Udtaçllo ÇPL. toma p<.ibhcoaos
interessados que, com ~se na. Lei n" .10,520/02, Lei ~omp'ementar rr>
12312000. 0..""'10 M\ltl'Clpal n" 00211/, Deaeto MUI1""pal n' 003117 e
sub$id.íariamei)~eas. dispo.Slçóesda lei n" 8 666/93 e ,suas alter~s
PQslenofes. tara reallz.ará as 09hOOh'S (nove horas) do dia 16 de malQlJe
2019, a heltaçZlo na modalidade pregao I'" 011/2019, do 1ipo menor
preÇ".{)por itefTt tendo como objeto O Registro de Preços para eventual
contrataçao de Df"..-.')SQa(S} juridica{s) pilf3 o forne-cilnenlo d~ Insumo!),
Material Hospitalar, Materiais Laboratonaís e Material Odontológico para
atender il5 necessidades da Rede Municipal de Saúde do MW1JCiprode
Govemaoor' Nunes Freire/MA; de aC'.)ft:locom Edilat e Anexosc A
presente IlGilação $firà reahzad8 na sala de reum30 da Prefeltlrta
Municipal de Governador NlJnet Frt;!ir..., situada na Rua <$0yal'ejao n~,
115. centro, Governador Nunes Frelr(~ MA, e &erà pre:s<dtadapelo
pregoeiro desla prer~ill.lrarrulíllctpal O FcJltnl €" seus anexos encontram·
se d~ponjvels par a CQr~u1ta grütl'll OU ':icr ~ldquifido mediante DAr...,~
taxI) de R$20:00 (vinte reais) nQ endereço Si.IPnl; de 2~ 11601fella, ~
t1Ofãrk> das: 08hOOhs (oilo horas) ã'9 121!OOhS(doze horas) e no srte
ofiCiai deste poder executivo . 'N'N'>N,mW17'm('lt'~}rnv':}~fi:t!(e-ma_w,;,Pf.
onde poderIo ser cons.ultados ou obtidos gratuitamente. Esclarea·
mentos adicionais 00 endereço supra. ou peio Q·mmLq;~i@99Yt:~m~!~lt
m),nª$:f(~.U~J_nfL49Y..~lf.Governador Nunes Frelf')· MA,em29de abril de
2019. Meio Perem'J Santos ~Pregoeiro MUllicípal

Na Câmara, discussão do
plano será em audiência
A'i<õmque(lMlI1iápioeJl\>iarotexll:\
o Plano Diretorde SãoLuís tanDém
serãapredadocornrrerrorosdaso
áedadeá\>il poraudiênooõpútiicas.
RlrenquantQ o cronograma das ati
vidades depende de quandoo pro
jetoserã repessadopelo Executim

Antes da apreciação no plená
rio, o conjunto de regras também
será submetido à análise da C0-
missão de Assuntos Metropolita
nos da Câmara dos Vereadores.

Nesta etapa, o poder público terá a
oportunidade de apresentar a' rro
dificações ao texto original. Estima
se que pelo rrenos 50artigos serão
alterados total ou parcialmente.

OPlano Diretor, de acordo rum
a Prefeitura, orienta a ocupação do
solo no município conciliando os
interesses particulares doo habi
tantes da cidade. Apesar disso. par
lamentares ainda díscutemterrros
do projeto e

ESTADODO l\IARANUAo
PODFR mmCI:\RIO

I'RlflUNM. OE .WSTIÇA
,\VISODF.LjfTlA(Ao

l'rtgàv EUt.róoko SRPu1> 27/101'
Prou,sM).*";J09J20Jl)

Obj\'10: Rey~ih' (k 1't_~·(I_"JlIUij:,Kl"Ü-'iJçàode! u~itllnl de blJPl.'1U!ç 11l!'P"'?1l. .\IK'rlllrll:
1:\,-t,J,>:i2Ülij flé. (~H.I(}h Ibo:li\Üo de Buuiha.DF): Lti4'itj~ ww,,, f9mJlrl!~t!ll\srO!mH'n1·J!..
i!Wu::: Infol"Dl.t{I~: c(!,~rdCil,,'d(lna de Jjcj~W:}.: Ç(}mJ~l<~~.RU:l .i,) [~I"). u' 1'-~1_
(\'nlh),Sá»Lub/~IACU): 65__0JO·(W; F,.,.tt1ilU:~~tüJlr. }"1Iu';Vl~l
326H,lBl-'6I'l4

S~k)Lt~h,;~l\.29 (k abnl~k2019. IÚítht.AuuJIlGt)n~"IH.'_"·1'I'I~gv~..b,. l.J\U

Lucijaira Peres Barros
President .. da CPL

MUNI(1f»IODK toRnO (MA)
CÁ!it.\RAMU!'iIOt'AL

(OMISsAD l'EIU4.AN{Nlt DE Ut:1TA(<\O. (Pt

AVISO OE LICITAÇAO.
iOMAOA DE PREÇOS N· 00612019.

o municlpio de lOfeto (MA), através da C~mara MuniCipal de Lo[eln
por meio da Comiswo P~fmaf1ente de lICII,,"II;a,) .., CPl.. Ii)fni;.')puhHeú
aos !ote(essaoos que, ('...(j((l base na Lf!1 na 8_666193 e f;uas nlteraçtw.~:;
posteriores, tará realizar âl'. 15:00h (quinze- horas) do dia 20 de maio
de 2019. IICltuçáo na 1T1'.x1aIíáade TOMADA DE PREÇOS N°
006/2019, do Upo monor j)feço. tendo por obJeto oonlrlllaça<l de
elnpresa (:spec-,iallZ'.'"jdil em írnplaota~ e pte-staçao. de 8elViços ete
locação ue SOftwaras que atendalll legislações espeCifica . .betn corno
as conversões dos dados exis.tentes neste PodQ:f Executivo, ()
treinamento de lodos os fUnciOnilnos na utilizaçao dos sistemas
1oead<JS e o suporte e manutença.> destes siot&mao. A pr~se"te
licitação será reabzada na sala de reunião da Câmara Municipal de
Lor.to. situada na TV 8 de oulubro. Centro. CEPo G5.895-000. Lor.t"
(MA) e s",,1 presidida pela Prosldenle <1<1 CPL d.sla Cánk)r(l
municlpal. O edtlal e seus anexos esti\Q a dlsposlçao dos
interes&ados no endereço supra, de 2" 3 6;t feira, em dias úteis, no
l1orár,Q de. 08:ooh (oito horas) às 12.0011 (OOle homo) e no .ltlQ
ofleíal deste poder legislativo - WVtw.cmloreto,mn,goY_br. ondl"!
pOderão. ser conf.ll-nados ou obtidos 9_f<"lluifarnf.mte-E~C.l.Jrt'(;lrnentof,
adu;lomm, no me!jlllo endereço e/ou pejo telefone {OH-99','3544-0020

Loreto-Ma. 22 do abrll de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE <:lOVERNADOR NUNES FREIRE· MA
AVISO OE LICITAÇAO PÚBUCA. PREGÃO PRESENCIAl SRP NO
01312019. O Municlpio de Governador Nunes Fre<r. (MA) .• b.v~ da
Pr.feito", Municipal de Governador Nun .. Fre"e. por mOlo da
ComissAo Permanenle de Licitação - CPL. lorna p(rolico ao.
interes ....dos que, com base na Lei n" 10.520/02. Lei Complementar n"
12312006, Decreto Municipal fi" 002117. o..'Cfeto MlInIClpal n· 003/17 "
subStdiariamenle Cl$ disposições da LeI n" 8.666/93 e suas aHeraçôes
plJ--stenore.$"fará reahza!a ás 09hOOhs {nove horas) do wa 20 ~ maio de
2019, B IJcJtaçflo no modalidade Pr~oo 11" 01312019, d<?tipo menor
preço por it~m. tendo como objeto o. REGISTRO OE PI<EÇOS para
eventual cóntrata~1o de pess.oa(s:}jurfdlca{s) pata prestaçM de servh~cr,
para confecção dI" ('.amisetas, uniformes. lenç-Ôf:5 entrt~ wtr().~artigos
de lnalhant'l de IIltefesse do MLlfiicípio de Govefl1ddor Nunes Freue
MA, de at;ordo wrn Edital ~ An-exQ$ A presenle licitação ~ielâ realizada
na sal.;, dI?'reunil:lí) da Prefeitura Municipal de Gove:TMQOf Nunes Freire
situada na RtJt\ do Varejllo n" '115, centro, Governador Nunes Freire -
MA. e- serfJ P(('!$;1.,11i'JdaP<!ICpre{lO\~jro desla prefellura t11unlClpvl O Edltill
e seus \'ioexos enoon!fam·s"! dlsponiveis para consulta grátis ou ser
adqu",do medI"',," DAM . taxa de R$20.00 (VlOte reaIS) no endereço
supra. de 2'" u E? fell'é\, no horénO das 08hOOhs (OIto hoJas) àS 12hOOhs
(doze t:rxas) e no site oficial deste poder e.xecuhvo - Yhb'.~._gQY.~J:O~J!PI
t).lJ~g~0~!!."ª-I1hlAY..r!-pr_, onde ~r.aa ..ser consultados. ou 001,1005
g(9twttlllu:mte. EsclareçimentO$ adICiOn<;us00 endereço \;>-I.lpra, ou PC~I~)í;-i'
mail: _f:{.:1@g9Y?U;Ü~lQU)_tlOt:5h ..!.r:QJl!i1JJQ:!1)_(.GovernadorNunesFre.re ..
MA. em 29 de abn! de 2019. /WQo Pereira Santos· PrE:'\Ioclfo MuniCipal
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PREFEIIURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FRfõlRE • MA
AVISO DE LICITAÇAo PÚBLICA. PRECAo PRESENCIAL SRP N'
010/2019_O MUllldpj() lia Governador Nunli::sFr€lfe iMAj, através da
PrefeItura MUnlelpa! de G(lV~rnaí.10f Nunes FH:;lIe, por meio CH
Coml~:sàoPermanente de liCItação - CPL torna púb:ioo ae::;
ínterer.sados que. com base na Lei n" 10,520/02, lei Complementar n~
12312006, O\~'{-;(el_(lM!If\il~Pçd n' 002/17. Decreto Municipal o" (lü3/17 e
subslc1lan3mente as <hsposiçbes da Lei n' 8.66&93 e suas. aileraçóe::.
posltl'IjtX1!$. f~lIj f(;'aliL3r~~1SO9hOOhs (nove horat» do dk115 oe maÍQ d<:
2019, ii Itcitaçao (la rnodaltd-.:"lde Pr')-yâo n~ 0101201if, do tipo menor
preço por item, tendo como objeto O Re{Jistro de P.reitr.lspara eventuR:
contrataçao de pessoais) lurldi03(6) par. fonl~C!menlC, d. géner~r,
aJimenr)cios de ir.teresse de divert.as Secretanas e fundos (lo munlclpl(i
de Governador Nunes Frelre !MA. de acordo com Editai e Ane.J::os A
presente bcitaçao será realiZada na gala de reuni.30 da P(~feílufa
Municipal de Governador Nunes Frei~e situada na Ru{) do y~rejl,On.'
115. cen1ro. Governador Nunes Frelr. - MA. e sera presid,ada pe.o
pr€'QOOlro d¬ --staPf(·feltura n'IYOl~rXlI !) Edil.:): e <;.etJsMexo:> el1!.!OI}iJ;;d1"!
se dlSponive"IS para Cçl)sulta grabs ou Soeradqurm:lo rn~::m1f)t€' OAM .
taxa de RS20,OO (vmte reafS) no endt'reço supta, de 2" u ti" telm. no
l)orQno das 03hOOhs (oito notas) às 12hOOhs (doze h(Jt"éfS}e no Sl{8
ofidal deste pOder executivo . h'j:t\:(_UQ.'{f;trn:}QQJF'.,l#Sf~~H.fJl1~,{p'.'__Q_l.
onde poder~ ~.er consullado$ ou obtidos gratuita?)~~_t;,..tt~lar~cj
mantos nUICIOf!(tIS no enoon:'ÇQ ~pra, ou. pejO i:HTlçuL ,~l,;_'~-B..'JY.'S,\!hI.') ..
'lt,l_nç~,,~(i!f~_ ~:n.f"Q'{ to%- C-;UY€.."ffladorNunes Freire· MA em 29 de abnl (j~
2019 . Aeeio Pcfcira SanlQs . Pregoc1fo MumCljAJi


