
D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS QUINTA-FEIRA, 22-OUTUBRO-2015 
posições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar 
as 8 horas do dia 4 de novembro de 2015, Licitaçáo na modalidade 
Pregão Presencial n° 027-2015, Tipo Menor Preço tendo por objeto a 
Contratação de empresa para Organização e realização do Aniversário 
da Cidade 2015. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interes
sados das 8h às 12h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou 
obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem 
reais). Através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). En
dereço: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão, localizada 
na Rua Dico Veiga s/n. Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 
n° 65413-000. Alto Alegre do Maranhão-MA, 20 de outubro de 2015. 
EMANUEL DA CUNHA SANTOS AROSO NE TO - Prefeito. 

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 28/2015. A 
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré-MA, toma público 
para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modali
dade Pregão Presencial n° 28/2015, objetivando a aquisição de acessó
rios e confecção de fardamentos para agentes de vigilância sanitária, 
agentes comunitários de saúde e camisas para as campanhas desenvol
vidas pela SEMUS, no dia 05/11/2015 às 11 h30min. LOCAL DE RE
ALIZAÇÃO: Na Sede da Prefeitura localizada na Rua Profeta Isaías, s/ 
n. Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA, onde poderão consultar o 
Edital e seus Anexos gratuitamente, em horário comercial das 8h às 12h 
ou poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 60,00 
(sessenta reais). Alto Alegre do Pindaré-MA, 19 de outubro de 2015. 
JÚLIO CESAR SILVA COSTA - Pregoeiro. 

PRFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO No 
02.0502.012/2015 TOMADA DE PREÇO 012/2015.0 Município de 
João Lisboa - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, 
toma público o resultado do processo supra: OBJETO: constmção de 
poço artesiano e estratura de pé de caixa d'água nos Povoados: Centro 
dos Carlos, Capemba D'àgua, Bom Lugar, Vila Tibucio e Folha Larga, 
localizados no município de João Lisboa - MA. AMPARO LEGAL: 
Lei n° 8.666/93 e respectivas alterações. PRAZO DE VIGÊNCIA E 
EXECUÇÃO DO CONTRATO: O prazo de execução será de 04 
(quatro) meses, contados a partir da data do recebimento da ordem de 
serviço emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: 
R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta e um mil reais). Em decorrência 
do exposto no Processo de Licitação acima individuado e homologo o 
resultado do Certame na forma da lei. Água Viva Poços Artesianos Ltda 
- ME, CNPJ/MF n° 13.110.738/0001-53 - Vencedora do Certame, cora 
o PREÇO TOTAL: proposto R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta 
e um mil reais). João Lisboa - MA, 28 de setembro de 2015. 
CLEONALDO PEREIRA DINIZ - Secretário Municipal de Saúde. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 
06.0602.002/2015. PREGÃO PRESENCIAL 030/2015.0 Município 
de João Lisboa - MA, através de sua Comissão Permanente de Licita
ções, toma público o resultado do Processo supra: OBJETO: aquisi
ção de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município de João Lisboa - MA. AMPA
RO LEGAL: Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal no 03/2011 e Lei n° 8.666/93 e respectivas alterações. PRA
ZO DE FORNECIMENTO: A entrega dos produtos será imediata, 
logo após o recebimento da "Ordem de Fomecimento" expedida pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A entrega será feita 
de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecido na "Ordem 
de Fomecimento.". VALOR TOTAL: R$ 81.120,00 (oitenta e um 
mil, cento e vinte reais). Em decorrência do exposto no Processo de 
Licitação acima individuado e homologo o resultado do certame na 
forma da lei. R. dos Santos Costa Comercio - ME, CNPJ n° 09.934.299/ 

0001-63 - Vencedora do Certame com o PREÇO TOTAL: propos
to de R$ 81.120,00 (oitenta e um mil, cento e vinte reais). João 
Lisboa/MA, 24 de agosto de 2015. EDNA MARIA OLIVEIRA 
BRITO SOARES - Secretária de Desenvolvimento Social. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LIÇITAÇÃO PROCESSO N° 
06.0602.003/2015. PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.0 Município 
de João Lisboa - MA, através de sua Comissão Permanente de Licita
ções, toma público o resultado do processo supra: OBJETO: aquisi
ção de material de oficina e artesanato para atender as necessidades da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas CRAS e CREAS do 
Município de João Lisboa - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no 03/2011 e Lei n° 
8.666/93 e respectivas alterações. PRAZO DE FORNECIMENTO: A 
entrega dos produtos será imediata, logo após o recebimento da "Or
dem de Fomecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Desen
volvimento Social. A entrega será feita de forma parcelada, nas quanti
dades e local estabelecido na "Ordem de Fomecimento.". VALOR 
TOTAL: R$ 34.447,20 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 
sete reais e vinte centavos). Em decorrência do exposto no processo de 
licitação acima individuado e homologo o resultado do Certame na forma 
da lei. R. dos Santos Costa Comercio - ME, CNPJ n° 09.934.299/0001-
63-Vencedora do Certame com o preço total proposto de R$ 34. 447,20 
(trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centa
vos). João Lisboa/MA, 24 de agosto de 2015. EDNA MARIA OLIVEIRA 
BRITO SOARES - Secretária de Desenvolvimento Social. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO No 
06.0602.005/2015. TOMADA DE PREÇOS N° 013/2015. O Muni
cípio de João Lisboa - MA, através de sua Comissão Permanente de 
Licitações, torna público o resultado do Processo supra: 
OBJETO:contratação de empresa para reforma da Unidade de Atendi
mento do Programa Bolsa Família para atender as necessidades da 
Secretaria de Assistência Social do município de João Lisboa - MA. 
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal no 03/2011 e Lei n° 8.666/93 e respectivas altera
ções. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 04 
(quatro) meses contados a partir da data do recebimento da ordem 
de serviço emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. VA
LOR TOTAL: R$ 45.966,58 (quarenta e cinco mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Em decorrência do 
exposto no Processo de Licitação acima individuado e homologo o 
resultado do certame na forma da lei. E. Alves Barbosa Serviços -
ME, CNPJ/MF n" 07.363.618/0001-65 - Vencedora do Certame 
com o preço total proposto de R$ 45.966,58 (quarenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). João 
Lisboa - MA, 6 de outubro de 20150. EDNA MARIA OLIVEIRA 
BRITO SOARES - Secretária de Desenvolvimento Social. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2015. 
OBJETO: aquisição de materiais diversos para utilizar no setor de 
endemias e no dia do combate ao mosquito da dengue no Município de 
João Lisboa - MA. ABERTURA: 09 (nove) de novembro de 2015 às 9 
horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. ENDEREÇO: 
Av. Imperatriz, n° 1331, Centro, João Lisboa /MA. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados, no 
horário das 8h às 13 h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada à Av. Imperatriz, n° 1331, Centro, João Lisboa/MA-para consulta 
gratuita, ou podem ser obtidos através do pagamento da taxa de R$ 40,00 
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM. 
JHONATA DA CONCEIÇÃO SILVA - Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 014/2015. 
OBJETO: reforma da biblioteca pública Municipal de João Lisboa -
MA. ABERTURA: dia 10 (dez) de novembro de 2015 às 9 horas. 
TIPO DE LIÇITAÇÃO: Menor Preço Global. ENDEREÇO: Av. Im
peratriz, n° 1331, Centro, João Lisboa/MA. OBTENÇÃO DO 
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EDITAL: O Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados, 
no horário das 8 h às 13 h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada à Av. Imperatriz, n°1331, Centro, João Lisboa/MA - para consulta 
gratuita, ou podem ser obtidos através do pagamento da taxa de R$ 40,00 
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM. 
JHONATA DA CONCEIÇÃO SILVA - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 025/2015. A PrefeiUira Municipal de Bom Lugar 
Estado do Maranhão toma público, para conhecimento dos interessa
dos que realizará Licitação na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 001/2011, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014, e demais normas atinentes á espécie, modali
dade Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo menor preço 
por item; OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisi
ção de equipamentos e material permanentes, de interesse deste Muni
cípio de Bom Lugar- Maranhão, Recursos: Fundo Nacional de Saúde -
Ministério da Saúde - Governo Federal. Por motivo de ter veiculado 
atrasado no Diário Oficial do Estado/MA., Publicações de Terceiros 
Página 20 do dia 7 de outubro de 2015, fica a abertura do certame para 
o dia 6 de novembro de 2015, as 8h30min, Este Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6" 
feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gra
tuitamente ou retirado através de midia eletrônica ou ainda obtido 
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), 
que deverá ser através de DAM, maiores informações através do 
fone (99) 98405-1903, Bom Lugar/MA., em 19 de outubro de 2015. 
THIAGO CHAVES COSTA - Pregoeiro. 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 024/2015. A Prefeitura Municipal de Bom Lugar 
Estado do Maranhão toma público, para conhecimento dos interessa
dos que realizará Licitação na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 001/2011, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014, e demais normas atinentes à espécie, modali
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item; OBJETO: 
contratação de empresa para prestação de serviços de informática que 
disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um 
conjunto de sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema de Ad
ministração orçamentária e financeira, sistema contábil, compras/Lici
tações e controle de bens patrimonial, e gestão de dados e informações 
públicas (publicação/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009 e 
Lei n° 12.527/2011, no Município de Bom Lugar - Maranhão, Por 
motivo de ter veiculado atrasado no Diário Oficial do Estado/MA., 
Publicações de Terceiros Pagina 20 do dia 7 de outubro de 2015, fica a 
abertura do certame para o dia 6 de novembro de 2015, as 15 horas. 
Este Edital e seus Anexos estão á disposição dos interessados no ende
reço supra, de 2" a 6" feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou retirado através de midia eletrônica ou 
ainda obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte 
reais), que deverá ser através de DAM, maiores informações através do 
fone (99) 98405-1903, Bom Lugar/MA, em 19 de outubro de 2015. 
THIAGO CHAVES COSTA - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
DO AZEITÃO-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2015. A 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, toma público aos interessa
dos que fará realizar, sob égide da Lei n° 10.520/2002, aplicando-se 
ainda a n° Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, no dia de 5 de 
novembro 2015, às 14 horas. Licitação na modalidade Pregão Presencial 

do tipo Menor Preço Por Lote. OBJETO: contratação de empresa do 
ramo para o fornecimento parcelado de Materiais Permanentes e 
Materiais Diversos para atender o Programa Brasil Carinhoso, 
em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus 
Anexos. ENDEREÇO: BR-230 Km 212, s/n°. Centro, São Do
mingos do Azeitão - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital 
e seus Anexos estão à disposição dos interessados, onde pode
rão ser consultados gratuitamente junto à Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço acima citado, de 2" a 6" feira, no horário 
de 8h às 12 h e obtidos mediante o recolhimento da importância de 
R$20,00 (vinte) reais, através do Documento de Arrecadação Munici
pal - DAM. São Domingos do Azeitão/MA, 21 de outubro de 2015. 
JOSÉ HENRIQUE BORGES - Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 
DO BREJÃO-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. TOMADA DE PREÇOS N° 
001/201. A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão, Estado 
do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
instituída pela Portaria n° 032 de 10 de setembro de 2015, toma públi
co que realizará às 9 horas do dia 9 de novembro de 2015, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Padre Cicero, n° 
172, Centro, São Francisco do Brejão/MA, Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor Preço, sob o regime de empreitada 
por preço global, na forma de execução indireta, tendo por objeto a 
contratação de empresa para execução dos serviços de conclusão da 
obra de Ampliação do Posto de Saúde do Povoado Trecho Seco, con
forme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. Lei Complementar n° 123/2006 e suas altera
ções e demais normas pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6" feira, no 
horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (Dez 
Reais), que deverá ser feito através de DAM. Esclarecimentos adicio
nais no mesmo endereço e pelo telefone: (99)3587-1323. São Francis
co do Brejão - MA, 20 de outubro de 2015. CARLOS EDUARDO 
GOZZO LOPES - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2015 -
Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo n° 
02.1310.0001 /2015. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra /MA, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio toma público para conhe
cimento dos interessados que estará realizando Licitação na modalida
de Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para 
Registro de Preços (SRP), objetivando a contratação de empresa para a 
eventual prestação de serviços de confecção e fomecimento de materi
ais gráficos diversos para atender as necessidades das Secretarias Mu
nicipais, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal n° 10.520/02, Decretos Municipais n° 456 e 458/2014 e 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 9 horas do dia 5 de 
novembro de 2015. A sessão pública de julgamento será realizada na 
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas de
pendências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Co
missão 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 habilita
ção. O Edital e seus Anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante paga
mento de DAM, de 2" a 6", das 8h às 12h. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço. Presidente Dutra /MA, 20 de outubro de 2015. 
VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO - Pregoeiro. 


