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ESTADO DO MARANHÃO

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
DIÁRIO OFICIAL

sulas Primeira, Segunda e Terceira, com fulcro no art. 57, II, § 2º, 
da Lei 8.666/93. DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. Através 
deste Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência contratual, até o dia 
01.06.2019. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ra-
tificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 
inicial, firmado entre as partes. FORO: Cidade de São Luís/MA. 
DATA DE ASSINATURA: 10/05/18. Luana Karla Madeira Peixo-
to-Assessoria Jurídica/SEMU

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO Nº. 016/2016 – SINFRA PROCESSO N. 078099/2018 – SIN-
FRA - DAS PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, 
com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Ed. Clodomir Milet, 
3° andar, bairro Calhau, São Luís- MA, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.892.295/0001-60, neste ato representado pelo Subsecretário de 
Estado da Infraestrutura/SINFRA, Sr. ADENILSON PONTES RO-
DRIGUES,  na condição de ordenador de despesas, portador do RG 
nº 19633662002-1 SSP MA, e inscrito no CPF sob o n.º 401.776.453-
34, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa TELEFÔNI-
CA BRASIL S/A (VIVO)., pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, situada na Av. Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, nº 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, 
Brasil. DO OBJETO DO CONTRATO: “prestação de serviços de 
telefonia móvel pessoal – SMP e comunicação de dados via rede 
móvel digital”. DO OBJETO DO ADITIVO: O objeto do aditivo é 
referente à prorrogação de prazo do Contrato nº 016/2016 – SINFRA, 
para garantir a prestação do serviço. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
PRAZO: Fica alterada a Cláusula Quinta do Contrato n° 016/2016 
– UGCC/SINFRA, prorrogando o prazo de vigência a contar do dia 
17/05/2018 com término previsto para 17/05/2019. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DO VALOR: O presente Termo Aditivo do Contrato nº 
016/2016 – SINFRA, tem a importância de R$ 205.341,00 (duzentos e 
cinco mil, trezentos e quarenta e um reais).CLAÚSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 26122041144570001; 
FONTE: 0101000000; ND: 339039; UGR: 530101; PI: MANUTECAO. 
O mesmo é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
006/2015 – CSL/SINFRA.  DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 
2018 BASE LEGAL: Lei 8.666/93. São Luís, 16 de maio de 2018. AS-
SINATURAS: ADENILSON PONTES RODRIGUES, na condição 
de ordenador de despesas, portador do RG n.º 19633662002-1 SSP MA, 
e inscrito no CPF sob o n.º 401.776.453-34, e WELLINGTON XA-
VIER DA COSTA, CPF sob n° 887.321.001-59 e CARLOTA BRAGA 
DE ASSIS LIMA, CPF sob o nº 613.174.201-44, na condição de re-
presentante da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). Arqui-
vamento: Unidade Gestora de Contratos e Convênios/SINFRA.Marcio 
Marcelo de Souza Trindade-Gestor de Contratos e Convênios/SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO

RESENHA DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO RESENHA DO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 17/2018-SEC-
TUR. PROCESSO N.º 19583/2018–SECTUR.  PARTES: O ESTADO 
DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA CUL-
TURA E TURISMO/SECTUR, com CNPJ nº 05.508.362/0001-
01, neste ato representada por seu Secretário Sr. DIEGO GALDI-
NO DE ARAÚJO, brasileiro, Servidor Público, portador do RG nº 
1195573992 - GEJUSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 016.580.903-
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ADITIVOS

SECRETARIA  DE ESTADO DA MULHER

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO. Ref. Processo 
Administrativo Nº 0127674/2015 - SEMU – CONTRATO N.º 
9912257043 – SEMU/MA. CONTRATANTE: ESTADO DO MA-
RANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 
– SEMU, CNPJ n.º 08.593.430/0001-76, representada pela Secretária 
de Estado da Mulher, Sr.ª TEREZINHA DAS NEVES PEREIRA 
FERNANDES, brasileira, portadora do CPF nº. 103.442.093-34, 
RG nº 1998342002-4 MA, residente e domiciliada nesta Capital. 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS-EBCT, CNPJ sob o n° 34.028.316/0034-71, neste 
ato representado por seu superintendente estadual, Sr. RICARDO 
MELO SOUSA BARROSO, brasileiro, superintendente estadual, 
portador de RG n° 443159955 SSP/MA e CPF n° 459.444.663-91. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORRO-
GAÇÃO da vigência do Contrato nº 9912257043, firmado entre as 
partes em 10 de maio de 2018, nos termos previstos em suas Cláu-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
DUTRA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 026/2018 
– Sistema de Registro de Preços - SRP. Processo Administrativo 
nº 02.3005.0001/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – 
MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na 
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO 
DE PREÇOS,  objetivando a contratação de empresa para o futu-
ro e eventual fornecimento de condicionadores de ar para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais,  em conformidade com o 
Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será pro-
cessado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e subsidiariamente 
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e 
as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 21 de junho 
de 2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependên-
cias da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sam-
paio, s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O 
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de 
DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3663-3470 e E-mail: 
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 06 de ju-
nho de 2018. Regifran de Almeida Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 027/2018. 
Processo Administrativo nº 02.3005.0002/2018. A Prefeitura Mu-
nicipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando li-
citação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de serviços técnico-profis-
sionais especializados para execução de levantamento planimétrico 
cadastral das unidades residenciais, destinado ao processo de regu-
larização Imobiliária Urbana para atender as necessidades do Mu-
nicípio,  em conformidade com o Termo de Referencia disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, al-
terada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 
456 e 458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 15:00 horas do dia 21 de junho de 2018. A sessão pública de 
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal 
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente 
Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita 
ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através 
do Telefone nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.
com. Presidente Dutra (MA), 06 de junho de 2018. Regifran de Al-
meida Silva – Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 010/2018. 
Processo Administrativo nº 02.3005.0003/2018. FONTE DE RE-
CURSO: CONVENIO FUNASA Nº CV 6578/17. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra – MA, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no 
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de 
sistema simplificado de abastecimento de água em comunidades ru-

rais do Município (Pov. Alegre), o qual será processado e julgado 
em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 
horas do dia  26 de junho de 2018. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administra-
ção, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente 
Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita 
ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através 
do Telefone nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.
com. Presidente Dutra (MA), em 06 de junho de 2018. Regifran de 
Almeida Silva – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2018. 
Processo Administrativo nº 02.3005.0004/2018. FONTE DE RE-
CURSO: CONVENIO FUNASA Nº CV 4776/17. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra – MA, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessa-
dos que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Pre-
ços, no regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando 
a contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação 
de melhorias sanitárias domiciliares  (MSD) na zona rural no Município 
(Pov. Criolir do Geoveniano), o qual será processado e julgado em con-
formidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia  26 
de junho de 2018. A sessão pública de julgamento será realizada na sala 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas dependên-
cias da Secretaria Municipal de Administração, situada à Avenida José 
Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e propos-
ta. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de 
DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3663-3470 e E-mail: 
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), em 06 de 
junho de 2018. Regifran de Almeida Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018-
CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0869/2018. A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial de 
nº 048/2018, cujo objeto trata da FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE OXIGÊNIO PURO MEDICINAL GASOSO ACON-
DICIONADO EM CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
INÊS – MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e 
Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:00hmin 
do dia 20 de junho de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada 
na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Cen-
tro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira 
das 08h00min às 12h00min a partir do dia 08 de junho de 2018, onde 
poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível 
(pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através 
de DAM (documento de arrecadação municipal) ou pelo portal da 
transparência do município: http://santaines.ma.gov.br/transparencia/
transparencia. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. 
Santa Inês – MA, 05 de junho de 2018. Antonio Jacksom Lopes da 
Silva-Pregoeiro
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Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para Contratação
de empresa especializada para aquisição de equipamentos/materiais
permanentes e veículos, na forma da Lei Federal Nº: 10.520/2002, nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Municipal Nº:
3090/2017, Decreto Municipal Nº: 3091/2017; Decreto Federal Nº:
3.555/2000, da Lei Complementar Nº: 123/2006, alterado pelo
Decreto Federal Nº: 8.250/14 aplicando subsidiariamente a Lei
Federal Nº: 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes
à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na página www.pacodolumiar.ma.gov.br ou na sede da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. 13, quadra 132, n°
18, Maiobão, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil, de segunda a sexta-
feira, no horário de 8h às 14h, ao custo de 01 (uma) resma de papel
A4. Informações adicionais no mesmo endereço.

MARIANNA REBECKA GUIMARAES
BEZERRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1/2017

A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/MA, através da
Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento
dos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2017
cujo objeto é a Formação de registro de preços para eventual
aquisição de material de expediente, limpeza, utensílios e higiene
pessoal para atender as necessidades das diversas secretarias
municipais. Foi anulada devido à impossibilidade de comunicação a
todas as empresas que retiraram o edital. Palmeirândia - MA.

Em 23 de janeiro de 2017.
MANOEL EDUARDO ROSA PINHEIRO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/ MA, através da
Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e
subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial,
do tipo Menor preço global, sob o Regime de empreitada global,
objetivando: Contratação de empresa especializada para a organização
do evento artístico do São João 2018 de Palmeirândia - MA.
ABERTURA: 21 de junho de 2018, às 09h00min, Sala de sessões da
Comissão de Licitações localizada na Praça Santo Antônio, s/n,
centro, Palmeirândia - MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito
exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal
(DAM), Praça Santo Antônio, s/n, centro, Palmeirândia - MA.

Em 6 de junho de 2018.
MANOEL EDUARDO ROSA PINHEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 79/2018-PMP

REF.: Processo nº 2.923/2018; CONCORRÊNCIA nº 004/2018 -
PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), através de sua
PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa CUMBIQUE
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA -
objeto: Construção de uma central de abastecimento/mercado do

produtor municipio de Pinheiro-MA, em cumprimento à Lei
8666/93, Lei de Licitações, tais como avisos de licitação, editais,
extratos de contratos e outros congêneres - VALOR GLOBAL: R$
1.043.740,64 (um milhão, cento e quarenta e três mil, setecentos
e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) - DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 02 PREFEITURA, UNIDADE: 12
SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO,
SUB UNIDADE: 00 ADM. SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E
ABASTECIMENTO, PROGRAMA: CONSTRUÇÃO,
REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E
FEIRAS, Projeto / Atividade: 20 605 0332 1704 0000, Natureza
da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - PRAZO
DE VIGÊNCIA: Início: 30/05/2018; Término: 30/11/2018 - BASE
LEGAL: com fundamento na Lei nº 10.520/2002, na Lei n.º
8.666/1993 e no Decreto nº 3.555/2000 - SIGNATÁRIOS: Carlos
Morais de Abreu - Secretário Municipal de Administração,
Planejamento, Tributos e Finanças (Ato por Delegação de
Competência - Decreto Municipal nº 009/2017 de 02.01.2017) pela
CONTRATANTE e Rauliane da Silva Trindade, pela
C O N T R ATA D A .

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Pio XII-MA avisa aos interessados que realizará
Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do Tipo Menor Preço
Global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto:
Prestação De Serviços De Construção Do Portal Da Cidade De Pio
Xii - MA. ABERTURA: 28/06/2018, as 14:30 horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino
Freire, S/Nº, Centro, Pio XII-MA, onde serão recebidas e abertas a
Documentação e Proposta. Participarão da Licitação todas as firmas
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores
informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, no endereço acima,
das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Pio XII-MA avisa aos interessados que realizará
Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do Tipo Menor Preço
Global, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto:
Recuperação De Estradas Vicinais No Pa São José Da Mata: Povoado
Cordeiro Até O Povoado São José Da Mata Com Ext. De 13.000,00m
No Município De Pio XII-MA. ABERTURA: 28/06/2018, as 16:30
horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua
Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro, Pio XII-MA, onde serão
recebidas e abertas a Documentação e Proposta. Participarão da
Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para
a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de
Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da CPL,
no endereço acima, das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda
à sexta-feira.

Pio XII-MA, 6 de junho de 2018.
JOSÉ RODRIGUES ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

O Presidente da CPL do Município de Porto Franco - MA,
torna público que, realizará licitação na seguinte forma: OBJETO:
Contratação de Empresa especializada para execução de serviços de
Pavimentação no Povoado Coité localizado no Município de Porto
Franco - MA. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO; TIPO:
Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço global. DATA
DE ABERTURA: 26 de JUNHO de 2018, às 09h00 horas; LOCAL:
Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar
gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 08:00
às 12:00 horas, gratuitamente, na sua sede, situada Praça da Bandeira,
Nº 10 - Centro - Porto Franco - MA, conforme Preceitua o art. 22 §
2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Em 6 de junho de 2018.
ANDRÉ LUIS BARROS CHAGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018 - SRP

Processo Administrativo nº 02.3005.0001/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através

de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE
PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e
eventual fornecimento de condicionadores de ar para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o
Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 456 e
458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 09:00 horas do dia 21 de junho de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

Processo Administrativo nº 02.3005.0002/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através

de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação
de serviços técnico-profissionais especializados para execução de
levantamento planimétrico cadastral das unidades residenciais,
destinado ao processo de regularização Imobiliária Urbana para
atender as necessidades do Município, em conformidade com o
Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº

10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 456/2014 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às
15:00 horas do dia 21 de junho de 2018.

As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas
dependências da Secretaria Municipal de Administração, situada à
Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA,
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta
gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço.

Presidente Dutra-MA, 6 de junho de 2018.
REGIFRAN DE ALMEIDA SILVA

Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2018

Processo Administrativo nº 02.3005.0003/2018. FONTE DE
RECURSO: CONVENIO FUNASA Nº CV 6578/17.

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na
modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por Menor
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de implantação de sistema simplificado de abastecimento
de água em comunidades rurais do Município (Pov. Alegre), o qual
será processado e julgado em conformidade com as disposições da
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 26 de junho de 2018.

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018

Processo Administrativo nº 02.3005.0004/2018. FONTE DE
RECURSO: CONVENIO FUNASA Nº CV 4776/17. A Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra - MA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de
Preços, no regime de empreitada por Menor Preço Global,
objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de
implantação de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) na zona rural
no Município (Pov. Criolir do Geoveniano), o qual será processado e
julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 15:00 horas do dia 26 de junho de 2018.

As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas
dependências da Secretaria Municipal de Administração, situada à
Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone
nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com.

Presidente Dutra-MA, 6 de junho de 2018.
REGIFRAN DE ALMEIDA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018

A Secretária Municipal de Planejamento e Administração
do município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais, por delegação de competência
oriunda do Decreto Municipal nº 019/2017, ao qual fica autorizada
a homologar os procedimentos licitatórios; considerando as
informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão
Presencial n° 015/2018, que tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS visando futura e eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para prestar serviços de realização de exames em geral,
para atender às necessidades do município de Santo Antônio dos
Lopes - MA. resolve:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório no qual foi
declarada vencedora no Certame a empresa DIAS & MIRANDA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.107.348/0001-61, no Valor
Total de R$ 1.103.766,53 (um milhão cento e três mil setecentos
e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Santo Antônio dos Lopes-MA, 7 de junho de 2018.
MARIA LIA SILVA E SILVA

Secretária Municipal de Planejamento e
Administração

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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Clima de racha é cada
vez maior no PT 
no Maranhão. POLÍTICA 3 MOEDA COTADA EM

R$ 3,92
MOEDA COTADA EM

R$ 4,61

+ 2,92 + 2,61
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08h19              1.5m
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nublado .
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Tragédia

POLÍCIA 7

Professores
ganham
25% menos
que outras
categorias

Piso

GERAL 12

Ala petista
vai apoiar
Roseana,
diz Márcio
Jardim

Fracionado

Ex-secretário admitiu que Flávio
Dino não terá apoio integral do
PT, que ainda busca espaços na
chapa majoritária. POLÍTICA 3

CUSTO DE VIDA

Ludovicense pagou R$ 349,98 pela cesta de alimentos básicos, o
que representa aumento de 1,35% no mês de maio, segundo o

Dieese. No acumulado do ano, a alta corresponde a 4,74%. ECONOMIA 8

Cesta básica está 
mais cara em São Luís

Faltam

dias
6

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

As teias de aranha que apareceram com predominância no ano passado nas plantas fixadas às margens da Lagoa da Jansen, voltaram a ser vistas nesta semana. Segundo
especialistas, fenômeno se deve ao aparecimento do bicho em grande quantidade nesta época e ao desequilíbrio ecológico da região, agravado por obras na comporta da Lagoa. 
Sem o funcionamento das comportas, a água fica represada, o que significa condição ideal para a proliferação de espécies que, normalmente, não se desenvolveriam na região. 

Biné Morais

De Jesus

Fenômeno

Setor hoteleiro tem
baixa procura para
as festas juninas
Empresários afirmam que procura é baixa
e previsão não supera a expectativa.CIDADES 5

Expectativa

Veja galeria pelo 
celular ou em

oestadoma.com/447106

Um total de 38.460 multas de trânsito foi aplicado em São Luís, somente este
ano. Com esse número, a capital tem a maior parcela de penalidades aplicadas 

no estado, contabilizando 62% das irregularidades cometidas.  CIDADES 5

38.460 multas de trânsito em SL



CONFIRA O TOP 10 DO RANKING DA FIFA

1 - Alemanha 1.558 pontos
2 - Brasil 1.431 pontos
3 - Bélgica 1.298 pontos
4 - Portugal 1.274 pontos
5 - Argentina 1.241 pontos
6 - Suíça 1.199 pontos
7 - França 1.198 pontos
8 - Polônia 1.183 pontos
9 - Chile 1.135 pontos
10 - Espanha 1.126 pontos 
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Tite arma time titular
para enfrentar a Áustria
com o atacante Neymar 
Poupado no primeiro tempo do amistoso contra a Croácia, o atacante, que se
recuperou de uma cirurgia no pé, treinou normalmente e deve iniciar jogando

ZURIQUE 

Mesmo sem vencer nenhum jogo
em 2018, a Alemanha segue na li-
derança do Ranking da Fifa. On-
tem, a entidade divulgou a sua úl-
tima lista antes do início da Copa
do Mundo com os atuais cam-
peões mundiais na liderança. A
Seleção Brasileira é a equipe mais
próxima dos alemães na segunda
colocação. Bélgica, Portugal e Ar-
gentina fecham o Top 5 dentre as
seleções.

Em seu último edição antes da
Copa do Mundo da Rússia, o ran-
king traz poucas alterações entre
as primeiras colocações. A maior
delas aconteceu com a Polônia,
que subiu duas posições e já apa-
rece na oitava colocação. Outra se-
leção que teve uma mudança con-
siderável foi a espanhola, que per-
deu duas colocações e está na dé-
cima colocação.Alemanha apare-
ce na liderança em último ranking
divulgado antes da Copa (Foto:
Reprodução)

De todas as 32 seleções que dis-
putarão a Copa do Mundo, a com

pior colocação é a anfitriã Rússia
que aparece na 70ª colocação. Na
nona colocação, o Chile é o único
pais dentre os dez melhores colo-
cados que não viajará para a Rússia.

Adversária de estreia do Brasil
na Copa do Mundo, a Suíça apa-
rece na sexta colocação da lista-
gem. Já a Costa Rica é a 23ª melhor
seleção do planeta, enquanto a
Sérvia é a 34ª. �

LONDRES

O
técnico Tite armou o ti-
me titular da Seleção pa-
ra o amistoso contra a
Áustria durante o treina-

mento conduzido no CT do Totte-
nham na manhã desta quinta-fei-
ra. O atacante Neymar ganhou um
colete das mãos do comandante e
integrou a equipe principal na ati-
vidade em campo reduzido.

Em relação ao recente triunfo
sobre a Croácia, alcançado no últi-
mo domingo, a única alteração si-
nalizada por Tite é a entrada de
Neymar no lugar do volante Fer-
nandinho. Assim, o versátil Philip-
pe Coutinho será deslocado da ala
para o setor de meio de campo.

O time armado pelo treinador
para o confronto com os austríacos
têm Alisson; Danilo, Thiago Silva,
Miranda e Marcelo; Casemiro; Wil-
lian, Paulinho, Philippe Coutinho e
Neymar; Gabriel Jesus. O duelo es-
tá marcado para as 11 h (de Brasí-
lia) deste domingo, em Viena.

Neymar sofreu uma fissura no
quinto metatarso do pé direito no
último dia 25 de fevereiro, durante
a vitória do PSG sobre o Olympique
de Marselha, pela 27ª rodada do
Campeonato Francês. Em 3 de
março, aos 26 anos, passou pela pri-
meira cirurgia da carreira.

A escalação de Neymar como
titular no último amistoso antes da
Copa do Mundo é parte do proces-
so gradativo de recuperação elabo-
rado pela comissão técnica da Se-
leção Brasileira. Ele voltou a treinar
com o grupo na Granja Comary e
marcou um gol após entrar duran-
te o jogo contra a Croácia.

O amistoso contra a Áustria se-
rá a chance derradeira para Neymar
ganhar mais ritmo de jogo antes da
estreia na Copa do Mundo da Rús-
sia. Às 15 horas (de Brasília) do dia
17 de junho, pela primeira rodada
do Grupo E, a Seleção Brasileira en-
frenta a Suíça, em Rostov.Renato
Augusto “mais escalado” 

Vitimado por uma inflamação
no joelho esquerdo, Renato Augus-
to luta para se recuperar a tempo
de participar da Copa do Mundo da
Rússia. O meio-campista do Beijing
Guoan é um dos jogadores mais es-
calados ao longo da gestão de Tite
na Seleção Brasileira. Superado
apenas por Willian (18) e Philippe
Coutinho (18), Renato Augusto par-
ticipou de 17 dos 20 jogos. 

Ranking da Fifa:
Alemanha permanece
na ponta antes da Copa
Mesmo sem vencer nenhum jogo neste ano, os
campeões mundiais seguem no topo da lista 

Entre os titulares no último treino de Tite, Neymar se dirverte com os companheiros em treinamento 

Lucas Figueiredo/CBF

MAIS

Como de costume, Tite
mostrou a escalação da
Seleção Brasileira antes que os
jornalistas tivessem de deixar
o treino desta quinta-feira e se
dirigir à sala de imprensa do
CT do Tottenham, em Londres.
E como também era esperado,
revelou uma mudança
importante na formação que
iniciou o amistoso do último
domingo. A nota ruim foi um
susto com Fred, que levou
uma pancada durante a
atividade e ficará em

observação. "Ele teve um
trauma no tornozelo, mas
ainda é muito cedo para
qualquer avaliação. Já iniciou
o trabalho de recuperação,
estava com o local bastante
dolorido. É precoce qualquer
diagnóstico, precisamos
aguardar mais. As primeiras
24 horas são fundamentais.
Amanhã (hoje), vamos ver
como ele vai se sentir, a
resposta ao tratamento, se ele
vai treinar ou não", disse o
médico Rodrigo Lasmar. 

Susto em treino 

NA WEB

Mais notícias de Esportes em:
oes ta doma.com

Para Pelé, Seleção
ainda não tem 
um “time certo”
oestadoma.com/447094

Rússia é a pior
colocada dos

times da Copa
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dos  auditores  independentes  juntamente  com  as  demonstrações
financeiras  do  exercício  anterior,  para  conhecimento  dos  seus
segurados  e  dependentes.CAPITULO  V  -  DOS  REGISTROS
FINANCEIRO, CONTÁBIL E DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS Art.
113.  O  RPPS  observará  as  normas  de  contabilidade  pública
específicas.§1º  A  escrituração  contábil  do  RPPS  será  distinta  da
mantida pelo tesouro municipal.§2º O PIO XII  -  PREV se sujeita às
inspeções  e  auditorias  de  natureza  atuarial,  contábil,  financeira,
orçamentária  e  patrimonial  dos  órgãos  de  controle  interno  e
externo.Art. 114. O controle contábil do RPPS será realizado pelo PIO
XII PREV, que deve elaborar, com base em sua escrituração contábil e
na forma fixada pelo Secretaria de Política de Previdência do Ministério
da Fazenda, demonstrações financeiras que expressem com clareza a
situação do patrimônio do respectivo regime e as variações ocorridas
no exercício, a saber:I - balanço orçamentário;II - balanço financeiro;III
- balanço patrimonial; IV - demonstração das variações patrimoniais.§
1º A escrituração obedecerá às normas e princípios contábeis previstos
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, e
demais  legislação.§  2º  O  Município  adotará  registros  contábeis
auxiliares para apuração de depreciações, de reavaliações dos direitos
e ativos, inclusive dos investimentos e da evolução das reservas;§ 3º
as demonstrações contábeis poderão ser complementadas por notas
explicativas  e  outros  quadros  demonstrativos  necessários  ao
minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos
mantidos  pelo  RPPS.Art.  115.  O  PIO  XII  -  PREV  encaminhará  a
Secretaria  de  Política  de  Previdência  do  Ministério  da  Fazenda
legislação do RPPS acompanhada do comprovante de publicação e
alterações.Parágrafo  único  -  O  PIO  XII  -  PREV  também  deverá
encaminhar a Secretaria de Política de Previdência do Ministério da
Fazenda,  na  forma  e  nos  prazos  definidos  por  este,  os  seguintes
documentos:I  –  Demonstrativo  das  aplicações  e  investimentos  dos
recursos – DAIR;II - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial –
DRAA;III - Demonstrativos Contábeis; IV - Demonstrativo da Política de
Investimentos – DPIN;V- Demonstrativo de Informações Previdenciárias
e  Repasses  –  DIPR.TITULO  VI  –  DAS  DISPOSIÇÕES  FINAIS  E
TRANSITÓRIAS CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 116.
O  Poder  Executivo  e  o  Legislativo  encaminharão  mensalmente  ao
órgão  gestor  do  RPPS  relação  nominal  dos  segurados  e  seus
dependentes,  valores  de  remunerações  e  contribuições
respectivas.Art. 117. O Município de PIO XII poderá, por lei específica,
de  iniciativa  do  Poder  Executivo,  instituir  regime  de  previdência
complementar  ao  RPPS para  os  seus  servidores  titulares  de cargo
efetivo, observado o disposto no art. 202 da Constituição Federal, no
que  couber,  por  intermédio  de  entidade  fechada  de  previdência
complementar,  de  natureza  pública,  que  oferecerá  aos  respectivos
participantes  planos  de  benefícios  somente  na  modalidade  de
contribuição definida.§1º Somente após a aprovação da lei de que trata
o  caput,  o  município  poderá  fixar,  para  o  valor  das  aposentadorias  e
pensões a serem concedidas pelo RPPS, o limite máximo estabelecido
para os benefícios do REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
de que trata o art. 201 da Constituição Federal.§2º Somente mediante
sua  prévia  e  expressa  opção,  o  disposto  neste  artigo  poderá  ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data
da  publicação  do  ato  de  instituição  do  correspondente  regime  de
previdência  complementar.Art.  118.  Fica  vedada  a  utilização  dos
fundos,  reservas  e  provisões  garantidores  dos  benefícios
previdenciários  para  o  pagamento  de  serviços  assistenciais  de
qualquer  espécie.Art.  119.  O Município  de PIO XII  deverá garantir
integralmente,  por  meio  do  tesouro  municipal,  o  pagamento  dos

benefícios já pagos atualmente pelo Município.§1º O pagamento dos
benefícios de que trata o caput deste artigo será realizado pelo PIO XII
PREV através de repasse efetuado mensalmente pelo Município no
valor  correspondente  aos  benefícios  devidos.§2º  O  repasse  para
pagamento dos benefícios já concedidos, citados no parágrafo anterior,
deverão ser recolhidos ao PIO XII PREV até 72 (setenta e duas) horas
antes  da  data  fixada  para  o  pagamento  mensal  dos  servidores
municipais.Art. 120. A contribuição de responsabilidade do Município
será imediatamente exigida, com a finalidade de preservar o equilíbrio
financeiro  e  atuarial;  e  as  contribuições  dos  segurados,  ativos  e
inativos, e dos pensionistas somente poderão ser exigidas depois de
decorridos noventa dias da data da publicação desta lei, período este
em que o  recolhimento das  contribuições  previdenciárias  serão ao
Regime Geral de Previdência Social, para efeito de não interrupção da
contagem do tempo de contribuição. Art. 121. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de
Pio  XII  –  MA,  21  de  Maio  de  2018-Carlos  Alberto  Gomes
Batalha-Prefeito Municipal de Pio XII – MA.
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ERRATA: ERRATA. NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 019/2018 REGISTRO DE PREÇO 008/2018.

ERRATA.  No  Aviso  de  Licitação  do  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
019/2018 Registro de Preço 008/2018. Objeto: Fornecimento de
Material Esportivo para atender a necessidade do Município de
Pio XII - MA de interesse do Município de Pio XII, publicado no dia 23
de Maio de 2018 no Diário Oficial do Estado - MA (DOE). ONDE LÊ-SE:
“Abertura: 08 de Maio de 2018 LEIA-SE: “Abertura 08 de Junho
de 2018. Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira - Pregoeira.

Autor da Publicação: JOSÉ MÁRIO RIOS DE SOUSA SOBRINHO

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

AVISOS DE LICITAÇÕES

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  026/2018  –
Sistema de Registro de Preços - SRP. Processo Administrativo
nº 02.3005.0001/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra –
MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE
PREÇOS,   objetivando  a  contratação  de  empresa  para  o  futuro  e
eventual  fornecimento  de  condicionadores  de  ar  para  atender  as
necessidades das Secretarias Municipais,   em conformidade com o
Termo  de  Referencia  disposto  no  Anexo  I  do  edital,  o  qual  será
processado  e  julgado  em  conformidade  com  a  Lei  Federal  nº
10.520/02,  Lei  Complementar  nº  123/2006,  alterada  pela  Lei
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e
subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00
horas do dia 21 de junho de 2018. A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida
José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e
local  citados,  em que serão recebidos os envelopes de proposta e
habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados
no mesmo endereço para  consulta  gratuita  ou aquisição mediante
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pagamento  de  DAM,  de  2ª  a  6ª,  das  08:00  ás  12:00  horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra  (MA),  06  de  junho  de  2018.  Regifran  de  Almeida  Silva  –
Pregoeiro.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  027/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.3005.0002/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro, torna
público  para  conhecimento  dos  interessados  que  está  realizando
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor
Preço  Global,  objetivando  a  contratação  de  serviços  técnico-
profissionais  especializados  para  execução  de  levantamento
planimétrico  cadastral  das  unidades  residenciais,  destinado  ao
processo  de  regularização  Imobiliária  Urbana  para  atender  as
necessidades  do  Município,   em  conformidade  com  o  Termo  de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e
julgado  em  conformidade  com  a  Lei  Federal  nº  10.520/02,  Lei
Complementar  nº  123/2006,  alterada  pela  Lei  Complementar  nº
147/2014, Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e subsidiariamente
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 21 de junho de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 06 de junho
de 2018. Regifran de Almeida Silva – Pregoeiro

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  010/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.3005.0003/2018.  FONTE  DE
RECURSO: CONVENIO FUNASA Nº CV 6578/17. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra – MA, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que
estará  realizando  licitação  na  modalidade  Tomada  de  Preços,  no
regime  de  empreitada  por  Menor  Preço  Global,  objetivando  a
contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação
de  sistema  simplificado  de  abastecimento  de  água  em  comunidades
rurais do Município (Pov. Alegre), o qual será processado e julgado em
conformidade  com  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00
horas do dia  26 de junho de 2018. A sessão pública de julgamento
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), em 06 de junho de 2018. Regifran de Almeida Silva –
Presidente da CPL.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  011/2018.

Processo  Administrativo  nº  02.3005.0004/2018.  FONTE  DE
RECURSO: CONVENIO FUNASA Nº CV 4776/17. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra – MA, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados que
estará  realizando  licitação  na  modalidade  Tomada  de  Preços,  no
regime  de  empreitada  por  Menor  Preço  Global,  objetivando  a
contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação
de melhorias sanitárias domiciliares  (MSD) na zona rural no Município
(Pov.  Criolir  do Geoveniano),  o qual  será processado e julgado em
conformidade  com  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00
horas do dia  26 de junho de 2018. A sessão pública de julgamento
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), em 06 de junho de 2018. Regifran de Almeida Silva –
Presidente da CPL.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES
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