
Pregoeiro da Pref 'tura cipal Anapurus. 

• 

ANAPURUS 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Av. João Francisco Monteles, n° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNN. n°06.116.461/0001-00 

AVISO DE ANULAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07031437/2019- PMA 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 009/2019 

A Prefeitura Municipal de Anapurus, através de seu Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO da 
licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.° 009/2019, tendo 
por objeto a eventual contratação de empresa especializada na manutenção de sistemas 
de abastecimento de água no Município de Anapurus/MA. O cancelamento se da em 
virtude de ter sido detectado erro no aviso de edital publicado no Diário Oficial da 
União-DOU, no dia 29 de Março de 2019, Seção 3, pag. 220, que previa a Tomada de 
Preço e não Pregão Presencial n° 009/2019. Além disso, o objeto do mencionado aviso 
constava como errado na publicação, uma vez que o mesmo tratava-se de construção de 
Centro de Capacitação, ao invés de Manutenção de sistemas de abastecimento de Agua. 
Desta forma para que não haja ofensa ao principio da publicidade e consequentemente a 
restrição à competitividade, o que ocasiona a vantajosidade da Administração, o 
município de Anapurus decidiu ANULAR o processo licitatório n° 009/2019, e 
posteriormente vindo a republicar o aviso do edital convocando para nova licitação, 
onde assegurará a livre competição entre os licitantes. Maiores informações 
Departamento de Licitações localizada na Av. Joao Francisco Monteles, n° 2001 - 
Centro, em dias úteis das 08:00 horas ds 12:00 horas; ou pelo e-mail: 
cpl.anapurus@gmai  1 .co m. 

Ana 	30 de Abril de 2019. 

Luci o 	uzaGomes 
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LUCIANO DE SOUZA GOMES 
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inform-idea destinados a atender as necessidades de todos os órgãos pertencentes S 
Prefeitura Municipal de Santa Helene de Goias. 

Os Interessados poderão obter as Informações pertinentes ao edital, das 08:00 
as 11.00 e das 13:00 as 17:00 bores, pelo telefone (64) 3641-8760, ou pelo site 
adwesantahelenago.gov.br. 

Santa Helena de Geis - GO, 2 de maio de 2019. 
WESLEY DA SILVA GUIMARÃES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCORBERTO 

EDITAL M 1/2019 
PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO 

DETERMINADO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO OE SANTO ANTONIO 
DO DESCOBERTO - ESTADO DE GOIAS, representada pelo Senhor Secretário Municipal de 
Educação, MAURO ROBERTO DA MATA, fat saber aos interessados, que na publicação do 
Ugric, Oficial da União do dia 30/04/2019, MI82, Seção 3, Para 241, onde le-se 'As 
Inscrições serão realizadas sem anus pan o candidato, exclusivamente na Secretaria 
Municipal de Educação de Santo Antõne do Descoberto/Golis, situada à Avenida Goias, 
Quadra 06, Lote 13 • Centro, no period° de 31/05/2019 a 20/06/2019, devendo o 
candidato apresentar- se no period° de expediente, 9h is 12h e das 14h As 1711 para 
entrega de documentos e efetivação da Inscrição", leia-se 'Os candidatos stria inscdtos 
mediante a ordem de apresentação dos envelopes contendo os documentos que os 
habilitará à ordem classlficaeria, protocolados na Prefeltura Municipal de Santo Antõnio 
do Descoberto na Gd: 33 Lote: 24 - Centro, no período de 31/05/2019 a 20/06/2010, no 
horário de expedient. das Sh is 12h e das 13h As 17h, conforms item 7.1 do edital. 

MAURO ROBERTO DA MATA 
Secretário Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL DE GOIÁS 

EXTRATO DO 1' TERMO ADMVO DE CONTRATO - SUPRESSÃO DE VALOR 

Tomada de Preços 001/2019-Tipo Menor Preço Empreitada Global. Objeto: Alterar as 
disposições contadas na Cláusula Terceira, subitem 3.1 do contrato, modificando o valor 
global dos serviços. Fundamentação Legal: Lel 8.666/93 e Tomada de Prego 001/2019. 
4551134011: 29/04/2010. W do Contrato: 025/2019. Contratada: .1 LOPES CONSTRUTORA E 
CONSULTORIA LIDA CNPJ: 28.300.473/0001-92. Valor R$ 861.802,10. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 

AVISO DE UCITAÇÃO FRACASSADA 
TOMADA DE PREÇOS Na 4/2019 

Assunto: Contratação de empresa de engenharia para construção do Centro Cultural 
Municipal de acordo com contrato de repasse OGU n' 820999/2015, operação 1026138-82 
programa turismo, para atender as necessidades do Município de Trindade/GO. 

O GESTOR DO PODER EXECUTIVO, no uso de sua competência e tendo como 
prerrogativas os regramentos estatvidos pela lei Federal el 8666/93: 

decide: 
DECLARAR FRACASSADO O PROCESSO LICITATORIO Ng 2019004158, TOMADA 

DE PREÇOS N2  004/2019, à vista das razões transcritas na ata de realização do certame e 
Julgamento dos Recursos AdministratIvos interpostos pelos participantes do certame. 

DETERMINO a abertura de novo processo iidtatórlo, buscando Idêntico 
objetivo, e pautado not principles constitucionais da licitação. 

Remeta-se a presente ao setor competente para publicidade pelos meios 
oficiais, a fim de que todos tenham conhecimento. 

Trindade-GO, 29 de evil de 2019 
WAGNER ALVES COSTA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Amapá do Maranh5, através de sue Comissão de 
licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 
Interessados, a REVOGAÇÃO das licitações divulgadas através dos editais dos PREGOES 
PRESENCIAIS Nos. 014/2019, 015/2019 e 016/2019, que tem como objetos, reforma em 
prédios públicas da municiplo. Pais haven alterações em termos de referências e editais. 
Assim sendo, as licitações serif, publicadas posteriormente. 

Amapá do Maranhão • MA, 2 de maio de 2019. 
SILAS RIBEIRO GONÇALVES 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO OE ANULAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Ng 9/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 07031437/2019- PMA 

A Prefeitura Municipal de Anapurus, através de seu Pregoeiro, no uso de 

suas atribuições legais, torna público pars conhecimento dos Interessados, a 

ANULAÇÃO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL 2I e 

009/2019, tendo por objeto a eventual contratação de empresa especializada na 

manutenção de sistemas de abastecimento de Ague no Municfpio de Anapurus/MA. 

cancelamento se di ern virtude de ter sido detectado erro no aviso de edgel publicado 

no Diário Oficiei da União-DOU, no dia 29 de Marco de 2019, Seção 3, peg. 220, que 

previa a Tomada de Preço e não Pregão Presencia: ne 009/2019. Além disso, o abreto 
do mendonado aviso constava como errado na publicação, uma vez que o mesmo 

tratava-se de construção de Centro de Capacitação, ao Invés de Manutenção de 

sistemas de abastecimento de Ague. Desta forma para que não haja ofensa ao principio 

da publicidade e consequentemente a restrição competitividade, o que ocasiona a 

vantajosidade da Administração, o município de Anapurus decidiu ANULAR o processo 

Ranee& n2  009/2019, e posteriormente vindo a republicar o aviso do editsl 

convocando para nova licitação, onde assegurará a livre competição entre os licitantes. 

Maiores informações Departamento de Licitações localizada na An. João Francisco 

Monteres, na 2001 - Centro, em dias úteis das 08h:00horas is 12h:00 hone ou pelo 

cplanapurus@gmall.com. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR) 

Amp DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2/2019 

31  Repetição 

O município de Arari-EIA, através da Prefeitura Municipal de Aran, por melo da 
Comissão Central de Udtações e Contratos, tome público aos Interessados que, C001 base 
na Lel na 10.520/02, Decreto Municipal na 001/2017. Lei ng 123/2006 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal na 003/2017, e subsidiariamente as disposições da Lei ne 
8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal ng 033/2017 e demais legislações 
aplicáveis, fan realizar no dia 17 de Maio de 2019 As 14:00h (quatorze hares), licitação na 
modalidade Pregão Presencial, sob o n' 002/2019 - 31 REPEDÇAO, do tipo Menor Preço 
(por Item), objetivando Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de 
transporte escolar (Incluindo veículos e motoristas), referents aos Inns fracassados do 
Pregão Presencial re 002/2019- 22 REPETIÇÃO de interesse da Secretaria de Educação. A 
presente licitação será realizada na Prefeitura Municipal de Arad, com sede na Av. Dr. João 
da Silva Uma, s/ng, Centro, Atari-MA. O edital e seus anexos exilic à disposição dos 
interessados no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, ern dias úteis, no 
horário das 08.00h As 13:00h, onde poderio ser consultados gratuitamente, ou obtidos 
mediante o pagamento da importAncia de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por página, 
prevista no art. 32, §Sg, da Lei ng 8.666/93 e alterações posteriores e art. 21.5 da Lei 
Municipal na 041/17 e alterações posteriores, e/ou consultados/obtidos gratuitamente no 
sitio, Esdaredmentos adicionais no endereço ou pelo e-mail ccic@arartmegov.br  ou pelos 
telefones (98) 3453-1140 • ramal 31 / 98405-6410 / 93129-4642. 

Arad-MA, 2 de Maio de 2019. 
MARCO GHEVSAN DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 

AVISO DE Lianao 
PREGÃO PRESENCIAL IV 11/2019 

O munkfplo de And-MA, através da Prefeitura Municipal de Arad, por meta da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que, com base 
na Lei ng 10.520/02. Decreto Municipal ng 001/2017, Decreto Municipal II* 034/2017. Lei 
na 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 003/2017, e subsidiariamente 
as disposições da Lei na 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 033/2017 
e demais legislações aplicáveis, fará realizar no die 16 de Maio de 2019 es OB:00h (oito 
bores), licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o n 011/2019, do tipo Menor Preço 
(Per item), objetivando Registro de preço pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual 
contratação de pessoa(s)juridica(s) para fomelmento de fardamento e peças de vestuário, 
de Interesse desta Administração Pública. A presente Heine(' será realinda na Prefeitura 
Municipal de Arad, com sede na Av. Dr. João da Silva Uma, sine Centro, Arad-MA. O edital 
e seus anexos estão á disposição dos interessados no endereço acima mencionado, de 
segunda a sexta.feira, em dias úteis, no horário das 08:00h As 13:00h, onde leaded° ser 
consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o pagamento da importância de AS 0,25 
(Ante e cinco centavos) por página, prevista no art. 32, 452, da Lei n2  8.666/93 e 
alterações posteriores e art. 215 da Lei Municipal na 041/17 e alterações posteriores, e/ou 
consultados/obtidos gratuitamente no sitio . Esclarecimentos adicioneis no endereço ou 
pelo e-mail ccic@arad.ma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140 - ramal 31 / 93405-
E410 / 98129-4642. 

Arari-MA, 2 de Maio de 2019. 
MARCID GHETSAN DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 12/2019 

o município de Arad-MA, através da Prefeitura Municipal de Aran, por melo da 
Comissão Central de Licitações e Contratos, tome público aos interessadas que, 00111 base 
na Lei na 10.520/02, Decreto Municipal na 001/2017, Decreto Municipal na 034/2017, Lel 
na 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal na 003/2017, e subsidiariamente 
as disposições da Lei na 8.666/93 e alterações posteriores. Decreto Municipal ng 033/2017 
e demais legislações aplicáveis, fará realizar no dia 16 de Maio de 2019 es 10:002, (dez 
hares), licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o n° 012/2019, do tipo Menor Preço 
(por item), objetivando Registro de preço pee prazo de 12 (doze) meses para a eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços funerários (incluindo o 
fornecimento de urnas funerárias, vestimentas, ornamentos e translado), de interesse da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. A presente Ethnic, será realizada na Prefeitura 
Municipal de And, com sede na Av. Dr. logo da Silva Lima, s/ng, Centro, Arad-MA.0 edital 
e seus anexos estão A disposição dos interessados no endereço acima mencionado, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das OB:COh is 1300h, onde poderio ser 
consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o pagamento da Importância de R$ 0,25 
(vinte e cinco centavos) por página, prevista no art. 32, §52, da Lei re 8.666/93 e 
alterações posted oras e art. 215 da Lei Municipal na 041/17 e alterações posteriores, e/ou 
consultados/obtidos gratultarnente no site Esdarecimentos adicionais no endereço ou 
pelo e-mail ccicelarartma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140' ramal 31 / 98405-
E410 / 98129-4642. 

Arad-MA, 2 de Maio de 2019. 
MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 13/2019 

O município de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arad, por melo 
da Comissão Central de Licitações e Contratos, tone público aos Interessados que, corn 
base na Lei na  10.520/02, Decreto Municipal no 001/2017. Decreto Municipal na 
034/2017, Lei ng 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal n2  003/2017, e 
subsidiariamente as disposições da Lei ng 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto 
Municipal na 033/2017 e demais legislações aplicáveis, fan realizar no dia 16 de Maio 
de 2019 is 14:03h (quatorze bores), licitação na modalidade Prezio Presencial, sob o 
n° 013/2019, do tipo Menor Preço (por item), objetivando Registro de preço pelo praz 
de 12 (doze) meses para eventual contratação de pessoa(s) juddica(S) Pa 
fornecimento de materiais ale expediente, didáticos, pedagdgicos,  cop  ,  contrite,  higie 
pessoal e limpeza em geral, de interesse desta Administração Pú'lice- A prose 
licitação sere realizada na Prefeltura Municipal de  Arad, cam  sede n Av.  Dr. Joao  
Silva Lima, s/ne, Centro,  Arad-MA. 0 edital e seus anexos estão 	disposiçio o 
Interessados no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, em dias  Lit  
no  hand*  das 08:00h As 13:00h, onde poderão ser consultados gra itamente, o 
obtidos mediante o pagamento da importância de R$ 0,25 (vinte e final ntavos) per 
página, previste no  art.  32, §52, da Lel  ng  8.666/93 e alterações posteriore e  art.  215 
da Lel Municipal na 041/17 e alterações posteriores, e/ou consulta /obtidos 
gratuitamente no sitio . Esclarecimentos adicionais no endereço ou pel  e-mail  

ccic@arerLma.gov.br  ou pelos telefones (98) 3453-1140 - ramal 31 / 93405- x  O ' 
98129-4642.  
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