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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. 
PROCESSO N" 04031733/2019— PMA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA, através de seu pregoeiro, torna público aos 

interessados que realizará as 09:00 (nove) horas do dia 08 de Abril de 2019, na sala de reunião da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS(MA), na Av. Jac) Francisco Monteles, s/n - Centro. 

nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Contratação de empresa para 
aquisição de cestas\ bfisicas para distribuição gratuita de interesse da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA, na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 c subsidiariamente pela Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no 

endereço da CPL, Av. João Francisco Monteles, no 2001 - Centro - Anapurus/Ma, de segunda à sexta-

feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o 

recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito exclusivamente, através do Doc. de 

Arrecadação Municipal - DAM, emiti o pela Secretaria Municipal de Arrecadações e Tributos. 

Anapu 

Av. Joio Francisco Monteles, N° 2001 — Centro, Anapurus/MA 
CNPJ. N°06.116.461/0001-00 



Atendimento da Carreta da Mulher Maranhense na Cidade Operária 

6 NACIONAL 	ATOSOFATOS 
Fones: (98) 3302-7020/7022 - www-Mosefatos.junbr 	comercialatosefatoa@gMall com 

Sao Luis-MA, Terga -f Era, 26 de marg., de 21114 

ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS, OFICIAL DE REGISTRO 
DE CASAMENTO 0A4' ZONA-ANIL SAO LUIS MA 

EDITAL DE PROCLAMAS N°478/2019 PRAZO: 15 DIAS. 
O camel de registro de casamento da 4* Zona-COHAB MU, nesta 
capital. FAZ SABER, a quern interessar. que ROMAN PEREIRA DE 
SOUSA de nacionalidade Brasfleira, estado civil. SOLTEIRO, Profis-
são TEC. DE REDE, Elm de Antonio Borges de Sousa e de Marla de 
Lourdes Pereira dos Santos, residente e domiciliado nesta capital, e 
Erica Caste* Parma Banos de nacionalidade, Brasileira, estado 
SOLTEIRA. profissãoAutenoma Atha deAngela Cretins Pereira Banos 
e de, residente e domiciliaria nesta capital, requerem a habitação 
para casamento Quem tiver conhecimento de Mourn Impedimenta 
e /ou causa suspensiva (art.1521 e 1523). do °ridge Civil, podera 
apresenta-lo por escrito perante este cartório 
Sao Luis (MA), 20 de março de 2019, 

OOP- SAÚDE 

Cidade Operária receb 
Carreta da Mulher 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019-SRP. PROCESSO N° 
04031733/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - MA. 
através de seu pregreiro.torna peblicoaos interessadosquereatart 
as 09:00 horasMorerio local) do Ma 08 de Ala de 2019, na saLs de 
reunião da Comissno Permanente de Licitação. Av. Joao Francisco 
Marilee*, n' 2001 - Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão 
Presencial, tipo menor preço, para Contratação de empresa para 
aquisição e cestas basicas para distribuição gratuita na Semana 
Santa no municIpo de Anapurus, conform Lei Federal n°  10.520, 
dei? de mine de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666. 
or 21 de junho de 1993. 0 Edital e snot Moms estão à disposição 
not interessados no endereço da CPL, Av. Joao Francisco Monteles, 
n 2001 - Centro - Anapurus/MA, de segunda h sexta-leira, no ho-
rare das 8h as 12h, once poderão ser consultados gratuitamente ou 
deeps mediante o recothimento da importancia de RS 20,00 (vinte 
roes), Mao exclusamente, naves do Doc. de Arrecadação Muni-
cipal - DAM, emitido peta Secretaria Municipal de Airecaclações e 

Anapurus (MA). 25 de Margo de 2019.LUCIANO DE SOUZA 
SMregoeirci, 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHAO 

APrefeitura Municipal de Marrdra do Maranhao. Estado do Maranhao, 
através de sua Comissão de LicItação, no uso de suas atribuições 
legam, tome público para conhecimento dos Interessados. o CANCE-
LAMENTO da licitação divulgada através do edital do TOMADA DE 
PREÇO N ° 003/2019, tendo por objeto a Contratação de empresa 
espedalmada na Manutenção de Iluminação Pública no Município de 
Altamira do Maranhao 'MA, devidoà alteração no conteúdo do ERA. 
ASSEITI sendo, sera publicado nova edital e oportunamente deAgado 
através do Diário Oficial do Estado do INA, Jornal, Mural da Prefeitura 
e do site httmlialtamira.magov.bd. - Kleiton Nebrega Silva - Presi-
dente da CM. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA/AMA DO MARANHAO 

A Peferum MuniapaldeAltamin do Maranhao. Estado do Maranhao. 
semes de sua Comissão de Licitação, no use de suas atntrulções 
moms, tome publico para conheamento dos Interests-dos. o CANCE-
-AMEN't ea liotecão diedeada através do Waal do TOMADA DE 
PREÇO i004/2019,  tendo por °Metro a Contratação de Empresa 
especializada ern Recapeamento Asfaltico em ruas no MunIcIpicrde 
Altamira do Maranhao -MA, devido à alteração no conteúdo do Edits!. 
Asem sendo, sera publicado novo edital e oportunamente divulgado 
através ao Dtedo Wield do Estado do MA, Jomal, Mural da Prefeitura 
e do site httpl/altamira.ma  garnet - Melton Nobrega Silva - Pied-
dente da Cpl. 

ESTADO DO MARANHÃO 
REFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO 

risen Municipal deAltamka do marimba°. Estado do Maranhao. 
yes de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições 

legais, torna edema para conhecomento dos interessados. o CANCE-
LAMENTO da lialação divulgada através do edital do TOMADA DE 
PREÇO NY 005/2019, tendo por objeto a contratação de Empresa 
especializada em Recapeamento Astarte° em ruas no MunIcIpio de  
Alt8MIra do Maranhao- MA, devido à alteração no conteúdo do Edital. 
Assim sendo, terá publIcado novo editsl o oporlunamente divulgado 
através do Mario Ofidal do Estado do MA, Jornal, Mural da Prefeitura 
e do site Ego.fiallamIra magov Ix/ - Klelton Nobrega Sava - Presi-
denie ea CPI 
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Equipes da Carreta da 
Mulher Maranhense inicia-
ram, nesta segunda-feira 
(25), o atendimento de mo-
radoras do bairro da Cidade 
Operaria e região. A agar, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em parceria 
com a Secretariado Estado 
da Mulher (Semu), faz parte 
da Campanha Margo Lilás, 
de combate ao cancer de 
colo de útero. Os exames 
preventivos e mamografia 
serão realizados na unidade 
móvel, instalada na Praça 
do Viva da Cidade Operária 
ate quarta-feira (27). 

A Carreta oferece diaria-
mente 30 exames de ma-
mografia 0120 preventivos. 
De acordo com a técnica 
da Secretaria Adjunta de 
Assistência 6 Saúde da 
SES, Nayanne Lam Rocha, 
a unidade movel agiliza o 
atendimento, prevenção e 
o diagnóstico precoce. 'A 
Idade de rastreio para se 
fazer o exame de mama 6 
de 50 a 69 anos. Em caso 
de pacientes fora dessa fai-
xa etária, e com solicitação 
médica, devera ser faith 
avaliação prévia junto aos 
profissionais de saúde'. 
explicou. 

Nesta terga-feira (26), o 
atendimento na Carreta da 
Mulher Maranhense será 
das 8h as 17h e na quarta-
-tetra (27), das Sb as 12h. A 
entrega dos resultados será 
efetuada em 30 dias, no 
Centro de Especialidades 
Médicas (CEM) da Cidade 
Operária. Para fazer o exa- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO 
AVISO DE LIETAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2019. CPL - OBJETO:. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
comedy° dos equipamentos de ar condicionado do municiplo de Bela 
Vista do mamma. ABERTURA: 09 de abril de 2019, As 111)011 EN-
DEREÇO' Rua do Comardo, sJn. Centro, Bela Vista do Maranhao, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de ReunDes da CPL 11P0 DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: 0 
Eddal e setts amen estãoa rispesição dos internsados naComisslo 
Permanent. de LIcitação-CPL. no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Bela Vista do Maranhao. de 2' e6' feira, no horário das BOOM 12:00h. 
O Edital pedant ser consultado gratuitamente, ou aciquinrio mediante 
pagamento de taxa de RS 50,00 (cinquenta reals), no endereço su-
pradtado. BELA VISTA DO MARANHAO-W, 20 de memo de 2019. 
FRANCISCA ARAÚJO SILVA- Pregoeira. 

PODER LEGISIA11V0 
CAIARA MUNICIPAL DE PARNARAMA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 009/2019 - CPL/CMP 
TOMADA DE PREÇOS N' 001/2019 

A CAMARA MUNICIPAL DE PARNARAMA. por meta da Comissão 
Permanente de Ucitações (CPL), estabelecida na As. Carolina, n' 
297. Centro em Pamararna/MA, torna miteco que às 09:0011 do dia 
11/04/2019, reallzara adtaçáo na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 
N' 001/2019, do tip° menor preço globai, objetivando a contratação 
de Rodedade de advogados para prestação de serviçoS juddicos 
especiatizados de atuação consultiva e contenciosa em atendimento 
as necessidades da Camara Municipal de Pamarama/MA. conforma 
especificações constantes no Projeto Básico anexo ao edital, na forma 
da Lel n' 8.666/93. Este edital e seus anexos estão à disposJção dos 
interessados das 08:00h as 13:000, no endereço aama Made, once 
poderão ser consultados ou Weeps gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. 

Pamarama(MA, 22 de março de 2019. 
MARIA FRANCINEIDE PEREIRA GOMES 
Presidente de CPL/CMP  

elogiou. Socorro Costa, de 
45 anos, aproveitou a pre-
sença da carreta no bairro 
e realizou os exames pre- 	ATENDIMENTO 
ventivos. No primeiro dia de 	PROCON 
atendimento fez o exame do 	Na ação na Cidade Ope- 
colo do Otero."Amanhã que- *a, a unidade rflenel do 
ro voltar para fazer o exame Instituto de Proteção e Da- 

de mama', disse. 	 fesa do Cidadão e Consumi- 
Segundo a secretária dor do Maranhao PrOcoil 

adjunta da Semu, Nayra MA) emite segunda via It 
Monteiro, varies bairros da RG, além do CPF. No CaSá 
capital serão visitados, sem- de ser a primeira via, e pre 

pre realizando serviços de ciso levar certidão de nas-
mamografia, coleta de pre- cimento ou de casamen:r 
vanity°, palestras referentes No caso de reclamações 
aos direitos das mulheres e é necessário levar copla da 
testes rápidos de NW, Sifilis identidade, comprovante de 
e Hepatite. 'Nossa iniciativa residência e um documento 

em alusão ao Margo Lilás, que comprove o vinculo 
mas resolvemos estender com a empresa objeto da 
as a çães da Carreta da reclamação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIALN° 10/2019- CPL- OBJETO:. Contrataçao de 
empresa para prestação de serviços de malharia para o munclpo oe  
Beta Vista do Maranhao. ABERTURA' 09 de abril de 2019 ás 1400h 
ENDEREÇO: Rua do ConaNdo, sin. Centro, Bela Vista do Maranhao 
no Predioda Prefeitura Municipal, Sala de Reunites da CPL TIPO De 
UCETAÇÃO: Manor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL 
Edital e seus anexos estão à Ma:astir, dos interessados na Comissao 
Permanente de Lidtação-CPL, no Prédio da Prefellul Muniapa 
Bela Vista do Maranhao de 2' a 6' feba, no horidedas 00 as 12 MI-
0 Edits] poderá ser consultado gratultamente, ou adqu dc mediantz 
pagamento de taxa de RI 50,00 (cinquenta ma's), no dereço es  
pracitado. BELA VISTA DO MARANHAO-MA. 20 de m 	de 20,2 
FRANCISCAARAUJO SILVA- Pregoeira. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNIC IPAL DE PARNARAM 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 045/2019 - CP 

PREGA0 PRESENCIAL N• 028/2019 -  SRP  
0 MUNICIPIO DE PARNARAMA, por meio do  Pregoei 
Equipe de Apoio. estabelecidos na Rua Pedreiras. n' 093. 
Parnarama/MA, toma público que As 10,00h do dia 0 
tirará licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N' 
do lipo menor preço  pot  Item, objetivando a realização de registro de 
preços para eventual Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços c1e Dedefização. Desratização, 	scupinização e LiMpen 
de Caixas d'água para a Prefeitura MunIcIps e Parnarama a demais 
Secretaries, conformeespeoificaçOescontidas Tenro de  Reference  
anexoao Edital, na forma da Lel n' 10.520/02 es 	idiartamente a i.e 
n° 8.666/93, Este  Edda!  e seus anexos estão A dsp 	o das 08:00r  
Cis  13:00h, no endereço adma citado, onde 	 aeon  
gratuitamente ou o 
RS 100,00 (cem  re  
municgolo. Esda 

FRANCISCO GLE 
PregoetroPMP 

me preventivo 6 necessário 
não estar menstruada, não 
ter tido relação sexual, nem 
mesmo com carnisinha, dois 
dias antes dos exams; não 
usar duchas ou cremes vagi-
nais nos dois dias anteriores 
a consulta. É Importante 
também ter em mãos o ear-
th° do SUS e um documento 
de identificação, como RG. 

Para Elissandra Pimen-
ta, de 43 anos, a Carreta da 
Mulher Maranhense 6 uma 
iniciativa muito importante 
para prevenção do cancer. 
'Eu vim fazer o preventivo 
e a mamografia. Essa 6 a 
minha primeira experiancia 
com o serviço da Carreta 
da Mulher. Estão todos de 
parabéns por este serviço", 

Mulher ate o más de abriF, 
disse Monteiro. 
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r- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Ng 008/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Ng 008/2019-SRP. PROCESSO Ng 

04031733/2019 - PMA. A Prefeitura Municipal de Anapurus - 
MA, através de seu pregoeiro, torna publico aos interessados 
que realizará as 09:00 horas(horario local) do dia 08 de 
Abril de 2019, na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, Av. Joao Francisco Monteles, no 2001 - Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor prego, 
para Contratação de empresa para aquisição e cestas 
básicas para distribuição gratuita na Semana Santa no 
município de Anapurus, conforme Lei Federal no 10.520, de 
17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 0 Edital e seus Anexos estão 
disposição dos interessados noendereço da CPL, Av. Joao 
Francisco Monteles, no 2001 - Centro - Anapurus/MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 8h as 12h, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), feito 
exclusivamente através do Doc. de Arrecadação Municipal - 

191, ê 2°, da Lei no 351/2014 (Código Tributário 
Municipal). Considerando a necessidade de regulamentar a 
forma de apuração da base de cálculo do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN nos serviços de 
construção civil, DECRETA: Art-. lg - A base de cálculo do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) da 
construção civil é o prego total dos serviços, dela podendo ser 
deduzido os materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de 
EXECUÇÃO, por administração, empreitada ou subempreitada, 
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes, sondagem. perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem, instalação e montagem de produtos, pega e 
equipamento, reparação, conservação e reforma de edifício, 
estrada, ponte, porto e congéneres, inclusive, o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 
local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, nos 
termos do Art. 180, itens 7.02 e 7.05, da lista de serviços, da 
Lei no 351/2014, do Código Tributário Municipal. Art. 20  - 

Considera-se material fornecido pelo prestador do serviço 
somente aquele por ele adquirido e que se incorpore 
diretamente e definitivamente a obra, perdendo sua identidade 
física no ato da sua incorporação à obra, não sendo passível de 

DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Arrecadações e dedução os gastos com ferramentas, veículos, equipamentos, 
Tributos. Anapurus (MA), 25 de Margo de 2019. LUCIANO DE combustíveis, materiais de consumo, materiais de instalação 

,t_S_OUZA GOMES/Pregoeiro. 	 provisória, refeições e similares. UP - Os materiais fornecidos 
pelo prestador do serviço poderão ser deduzidos da base de 

Publicado por: LUCLANO DE SOUZA GOMES cálculo do ISSQN devido, desde que no contrato de prestação 
Código identificador: Oea75a7ef6flb5Z4f65789283e05cd88 de serviço haja a previsão de fornecimento de material, bem 

como, a segregação da prestação de serviço da parcela do 
fornecimento do material e que a aquisição do material seja 
devidamente comprovada pelo prestador do efetivo serviço em 
que deverá manter em seu poder, para apresentação 
fiscalização da Prefeitura Municipal da Bacaheira-MA, os 
documentos fiscais de aquisição dos materiais, para comprovar 
os valores de materiais incorporado à obra junto à Fazenda 
Pública Municipal, por meio da nota fiscal de compra do 
material, que deverá conter no mínimo: I. Data de emissão 
anterior b. data de aprovação da planilha de medição e fatura, 
feita pelo tomador dos serviços efetivamente prestados; II. 
Discriminação das espécies, quantidade e valores de materiais 
adquiridos; III. Indicação clara da obra que se destina o 
material; IV. Indicação do local de execução da obra. §2° - Em 
caso de aquisição de material destinado para diversas obras 
onde o armazenamento seja em depósito centralizado, a saída 
do material para cada obra deverá ser acompanhada por nota 
fiscal de simples remessa contendo a data de emissão, 
discriminação da espécie, quantidade, valor e indicação da obra 
que o material sera empregado. §30  - 0 prestador de serviço 
deverá discriminar no Mapa de Dedução de Material da Nota 
Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe), os seguintes dados: 
I. Número e data de emissão da nota fiscal de compra; II. Razão 
Social e CNI1 do fornecedor; III. Número do contrato de 
prestação de serviço da obra que o material será incorporado; 
IV. Tipo de material, quantidade e valor. §42  - Os materiais 
fornecidos pelo prestador, observadas as demais' disposições 
deste artigo, somente poderão ser objeto de dedução da base de 
cálculo do ISSQN devido, se comprovado seu emprego na 

	  execução na obra correspondente. §50  - Os materiais fornecidos 
de que trata este artigo, considerados por espécie, não poderão 

	  exceder em quantidade e prego os valores despendidos na sua 
aquisição pelo prestador do serviço. §6° - Na prestação de 
serviços de fornecimento de concreto ou asfalto, preparado fora 
do local da obra, o valor dos materiais fornecidos sera 
determinado pela multiplicação da quantidade de cada insumo 
utilizado na mistura pelo valor médio de sua aquisição, apurado 
pelos trêsúltimos documentos fiscais de compra efetuada pelo 
prestador do serviço, nos quais " 	• 	 do 

local da obra a qual se destinam 	 - e 

simplificar a arrecadação de rec 	 sas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Ng 
003/2019 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

Pelo presente, levo ao conhecimento de todo e qualquer 
interessado, o procedimento Dispensa de Licitação, que tem 
como objeto 'A. contratação do prestador de serviços 
FRANCISCO EMANNUEL CUNHA, "PREMIER SHOWS E 
EVENTOS", para a locação de estrutura de palco, sistema de 
sonorização, gerador de energia e banheiros químicos, para 
realização das festividades alusivas ao aniversário de 
emancipação politica do município de Araioses-MA, no dia 29 
de margo de 2019, para atender as necessidades da Secretaria 
de Cultura Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de 
Araioses-MA, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei n.° 
8.666/93, e suas alterações posteriores. 

Araioses(PI), 21 de Margo de 2019. 

Cristino Gonçalves de Araújo 
Prefeito Municipal 

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARA UJO 
Código identificador: 165d670d8e5726ae057e85bifib38e4bf 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA 

DECRETO N° 12 DE 18 DE MARÇO DE 2019 

REGULAMENTA A FORMA DE APURAÇÃO DA BASE DE 
CALCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
BACABEIFtA-MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas e, Considerando o disposto no Art. 187, § 2° e Art. 
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