
A, 11 de Junho de 2019. 

A GOMES 
citação 

Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPURUS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 005/2019 

O Município de ANAPURUS, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS por 
intermédio da Comissão de Licitação, toma público que As 10:00 horas do dia 27 de Agosto de 2018, fará realizar 

Ocitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada para 
xecução dos serviços de sarjeta e meio fio no município de Anapurus, de acordo com o que determina a legislação 

a vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS. 

O procediemtno licitatório obedecerá ao disposto na Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, com as 
terações posteriores que lhe foram introduzidas. 

0 Edital e seus anexos encontram-se A disposição dos interessados na sala da Comissão de Licj 
a AV. JOAO FRANCISCO MONTELES NR 2001 CENTRO, a partir da publicação deste Aviso, no hoid expediente. 

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES NR 2001 CENTRO 



arta treina com bola entre reservas 
o Brasil e indica boa recuperação 

reclamações. 
0 Sampaio iniciou o 

segundo tempo exercendo 
pressão, e Welder quase 
marca, ao se livrar da mar-
Cação e mandar uma bom-
ba, defendida pelo goleiro. 

O Náutico aproveitou 
uma jogada de contra-ata-
que e ampliou o marcador, 
aos cinco minutos. 

0 restante do segundo 
tempo foi com a Bolivia ten-
tando diminuir o prejuizo 
para voltar ao jogo, mas o 
goleiro do Náutico seguia 
se destacando com defe-
sas importantes, garantido 
o resultado até o apito final. 

0 proximo compromis-
so do Sampaio Conde já 
sera nesse sábado, nova-
mente no Estádio Caste-
lac, em confronto contra o 
ABC, as 19h15. 

0 Sampaio foi derrotado em casa pelo Nantico 

nambucano, e a equipe za ueiro adversário, mas 
Tricolor ainda reclamou o rbitro ignorou o lance, 
de uma bola na mão do a esar das insistentes 

Incêndio no Ninho: Ex-presidente do 
amengo .6 indiciado por dolo eventual 

_ 
presidente do Fla- Medeiros, Ma calo Se e 2013 e 2018, mas ainda Isaias, '15 -ano . Outr s 

engo Eduardo Bandeira Luis Felipe Ponde. ;en- não obteve resposta, 	Ices atl tas abide lick m 
de M 	 eir ello e outras sete genhos do Flamengo; 	_O Incêndio-no Ninho feridos e tiveram de s r 

: pessoas foram indiciadas Danilo da Silva Duarte, do Urubu aconteceu no hospit usado ; tau n 
pela Policia Civil do Rio Weslley Gimenes e Fable dia 8 de fevereiro deste Emanu I, 14 anos; 	- 

: de Janeiro por dolo even- Mario da Silva, da empre- ano e debrou _10 jovens deco Dyogo, 1 anos; e 
tuat(quando se assume a sa de containeres NHJ, e mortos - Athila Paixão, anal Ventu a. de 5 
intenoao de matar) pelas Edson Colmadda Silva, de 14 anos; Arthur. Vini- anos. Jhonata foi q e 
mortes dos 10 jovens no Monica em refrigeracão. 	clue 14 anos; Bernardo aprese tou o qu dro mais 
incencho que ocorreu no 	A informação foi publi- Pisetta, 14 anos; Chris- grave, t ndo qu madur s 
Ninbo do Urubu 	 cada, primeiramente, pelo tian Esmerio, 15 anos „ em 30V do cor o. 

0 inquérito, assinado portai GI ii confirmada Gedson Santos,14 gmos;., - Oij yens do miam  m _ 
" pelo delegado Marcio Pe- pelo UOL Esporte. 	Jorge Eduard0,45-,anes: contém n res e o ogo te a 

ra,:da 42 Delegacia de 	0 UOL Esporle7procu- Pablo Henrique, 14 anos 1 ' 'começado apes m curio-- 
,Poilcia (Recreio), pede rou Eduardo Bandeira de Rykelmo de Souza; ,18%,eircuit em um aparelho 
f.  ainda o indiciamen o do Mellorque fol mandatário anos; Samuel _T.homes __dear-condicion do-de uns 
. monitor Marcos Vinicius do Rubrp,Negro entre Rosa, 15 anos; .e Nifor dos . 

Marta treinou com bola nesta terça-feira, em Montpellier 

tiane, Formiga, Andressa leira chegou ontem (10) 
Alves e outras titulares a Montpellier, na Franca, 
correram ao redor do gra-  onde enfrentará a Austrália 
mado. A delegação brasi-  na quinta-feira (13). 

ATOSeFATOS 
one (98)3302-7020/7022 - anywdflosefatos.jor.br 	contercialatosefates2agmail.com  

Sao Luis-MA, Quarta-feira 12 de Junho de 2019 ESPORTE 5 
410,- REFORÇO 

Derrota em casa deixa o Sampaio fora 
da zona de Classificação na Série C 

Marta trabalhou com 
bola hoje (11) entre as re-
servas da seleção brasileira 
e jogadoras que entraram 
durante a partida contra 
a Jamaica. A camisa 10 

, treinou passes em espaço 
reduzido e se exercitou na 
mesma intensidade que as 
demais. 

Durante o treinamento, 
Marta participou das joga-
das ofensivas do time re-
serve. No coletivo, a camisa 
10 começou as jogadas e, 
mantendo seu estilo, gritava 

a as companheiras epos 
es: 'vat, garotinha'. 
ormente, ainda fez 

ols e acertou a trave 
ez. 

Ela vinha em recupe-
ração por uma lesão na isica em comparação aos 
coxa esquerda, mas sua remos que antecederam a 
movimentação na atividade pai-tida contra a Jamaica. 
de hoje já indica evolução 	Enquanto isso, Cris- 

Em n ite chuvosa e de 
gramado pesado no Está-
dio Cast lão, o Sampaio 

. Correa criou oportunida-
des, col cou o goleiro do 

Aube° pra trabalhar, mas 
dv rsário aproveitar 

uas oportunidades 
levar a melhor no 
Ajo. 

Al tiro de fora da Area, 
Eloir colocou o goleiro 
para se virar logo no inicio 

tida, espalmando 
cantem. Depois foi 

a vez de Cleitinho disparar 
para nova intervenção do 
camisa 1 alvirrubro. 

Em lance dentro da área 
Tricolor, a arbitragem deu 
pênalti de Andrey, converti-
do pelo batedor do Náutico. 

No fim da primeira eta-
pa, Everton carimbou o 
travessão do goleiro per- 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 
1.1• 25(2019 A PREFEITURA DO MUNICiP10 DE BARÃO DE 
GRAJAD, Estado de Maranbão, corn autorização do Chafe do 
Poder Executivo, nos termos da Lei n' 10.520, de 17 de julho 
de 2002, de Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 
2006, e subsidiariamente, a Lei n°8.666 de 21de junho de Ism 
e suas alterações, e, das demais normas legais aplicáveis 
face da dassificação das propostas apresentadasMo P 
para Registro de Preços, consoante consta do Pnicyso 
nistrativo n 68/2019, RESOLVE registrar preços da enib 
REX COMERCIO REPRESENTACOES LTDA - EPP, CNR 
07.226.160/0001-00, com sede na Praga Coronel Bor,q 
602-B, Bairro: Centro, Floriano-PI, visando a passivel aqui 
de Material de Expediente, conforme especificações e cond-
constantes no Edital e seuAnexos, no Tenno de Referencia e na 
Proposta de Preços, independentemente de transcrição, cons-
tituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional As 
partes, à luz da legislação que rege a materia. CLAUSULA PRI-
MEIRA— DO OBJETO Apresente Ata tem por objeto o Registro 
de Pregos pare aquisição de Material de Expediente, de interesse 
des Secretaries Municipais deAdministração, Educação, Searle 
e Assistência Social, conforme espedlicagão prevista em edital 
e seus metros e quantidades estimadas constantes desta Ata. 
CLAUSULASEGUNDA— DOS PREÇOS Os preços registrados 
terão validade de 12 meses e estão relacionados no Anexo 1 
death Ata. Durante a vigênda desta Ala de Registro de Preps, 
os pregos registrados serão fixos e irreajustaveis. Os preps re-
gistrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 
lie lado Decreto n°7.892/2013. CLAUSULATERCEIRA— DA 
VIGENCIA Este Nade Registro de Preços lerá vigência de 12 
(doze) meses a contar da data de sua assinatura. CLAUSULA 
QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE P 
gos 1) 0 registro do fornecedor sera cancelado guando:  
descumphr as condições da Ata de Registro de Mien i  
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente bo 
estabelecido pela Administração, sem justificative welt
ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipótese dd  
tamer superior equeles praticados no mercado. 1.4 sbtri 
prevista nos indene ill ou IV do caput do ad. 87 da Lei oi 
de 1993, ou no art. 72 da Lei n° 10.520, de 2002.0 cancela 
do registro nas hipóteses previstas nos subitens 1.1, 1.2 e 11 
do item 1 desta cláusula sera formalizado por despacho das 
Secretaries Municipais de Administração, Educação, Seale e 
Assistênda Social, assegurado o contraditório e a ample defesa. 
O cancelamento do registro de pregos poderá ocorrer per fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou forge maior que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 3.1 por razão de interesse pOltilico; ou 3.2 a pedido 
do fornecedor. CLAUSULA QUINTA- DA UTILIZAÇA0 DA ATA 
POR ORGAOS RAO PARTICIPANTES 1) Desde que devida-
mente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Pregos, 
durante sua vigência. poderá serutilizada porqualquer órgao ou 
entidade daAdministração Pública que não tenha participado do 
certame licitatorio, mediante anuência das Secretaries Municipais 
deAdministração, Educação, Sable e Assisbncia Social (órgão 
gerenciador). 1.1 Os órgãos e entidades que não oarticiparam 
do registro de pregos, quando desejarem fazer uso desta ate de 
registro de pregos, deverão consultara órgão gerendadorda ata 
pare manifestação sobre a possibilidade de adesão. 2) Caberna 
fornecedor beneficiário desta Ada de Registro de Pregos oh 
vades as condições nela estabelecidas, optar ode 	0 
não, a gay° ou entidade que não tenha participadAli  
licitatório. desde que este serviço não prejudique as obo 
anteriormente assumidas com o orgão gerenciador e. 
participantes. 3)As aquisições ou contratações adbitardlt 
se refere este item não poderão exceder, por &gad 0; 
a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados 
ata de registro de pregos para o órgão gerenciador e or 
participantes. 4) Em atendimento ao disposto no § e do art 
do Decreto n° 7.892/13,o quantitativo decorrente das ades e 

Ata de Registro de Pregos não excedera, na totalidade, ao 
quintupio do quantitativo de cede item registrado para o Or -o 
gerendador e órgãos panicipantes. 5) Autorizada a adesão o 
&Oa não participante (o "car-one') devera efetivar a aquisi o 
ou contratação solicitada em ab noventa dies, observed 
prazo de vigência da ata. CLAUSULASEXTA— DAS DISPO 
COES FINAIS Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial 
n° 26/2019, e a proposta apresentada pela empresa Aos casos 
omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do decretop° 7.892, de 
23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, a Lei n-8466/93, e 
sues alteraga es. CLAUSULASETIMA- DO FORO As tj-rnesrnea 
decorrentes da utilização da presente Ala, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas 
no Foro da cidade e Comarca de DARIN) DE GRAJAU - M 
com exclusão de qualquer outro, por obis privilegiadéque 

Rabb de Grajeã - MA, 28 de mob de 2919,,,, 
Raytan Moreira da Fonseca Pregoeiro REX COM-ERCI 
PRESENTAÇOES LTDA- EPP CNPJ IF 07.226.160700 

-•• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019 - CPL P rO c es 
0051450/2019- PMA.APrefeitura Municipal de Anapurus, atra, 

vas da Comissão Permanente de Licitação da Prefeftura Munici-
pal deAnapunis/MA, tome pública que realizará dia 27 de Junho 
de 2019, as 10:00 (dez) horas, na seta de reuniões da Prefeitura, 
na Av. Joao Francisco Monteies, n° 2001 - Centro, Licitação do 
Tipo Menor Prego Global, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de sarjeta 
e meio fio no município de Anapurus, de acordo com a I ei n° 
8.666/93. 0 edital e seus anexos encontram-se dispo 'vets aos 
interessados no endere 	a-A 	 co Mon- 
tales, n° 2001 - 	 ano das 
08h as 12h, na 	 o, onde 
poderão ser adq 	f ere ,. 	 nda no 
valor de R$ 20,0 (Vinte s  felt 	 vés do 
Documento de'era 	M. 

An 	:us 	, i i de 
Luciano So za Gomes- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2 37/2019 

O Municipio De Uruaçu.Go, Torna Público, Para Conhecimento Dos 
Interessados, Que Fará Licitação No Dia 01/07/2019 As 08h, Na Modalidade Pregão 
Presencial N' 037/2019, Tipo Menor Preço Por Item, A Realizar-Se Em Sua Sede, Na Sala De 
Pregão, Na Avenida Goiás, Esq. C/ Rua Goiania, Centro, Uruaçu - Go, Cep: 75.400-000, Em 
Sessão Publica, Na Forma Da Lei Federal Na 10.520/02 E Subsidiariamente A Lei Federal Na 
8 666/93, Objetivando A Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes Para 
Atender Ao Fundo Municipal De Salida, De Acordo Com As Condições E Especificações Do 
Edge E Seus Anexos, Que Peden) Ser Retirado No Endereço Acima, Das 8:00 As 12:00 E Das 1400 As 18:00 Horas, No Site: Www.Uruacu.Go.Gov.Br Ou No E-Mail: 
Pregoesfpliruacu.Go.GovIr. Maiores informações Pelo Telefone (62) 3357-3066. 

Uruagu - Go, 11 de Junho de 2019. 
ALINE GOMES DE MEDEIROS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 

EXTRATO DO CONTRATO 

CONTRATANTE: 0 MUNICIPIO DE VIANOPOUS, FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93, de 
21.07.93 e alterações posteriores. OBIETO: Contratação de empresa especializada para a implantação de pavimentação asfáltica ern vias públicas Urbanas do MunIcIplo de 
Vianópolis, de acordo com o Contrato de Repasse ng 880846/2018/MGDADES/CAIXA. 
CONTRATADA - MACEDO -ENGENHARIA EIRELI ME, inscrita no CNN Sla 20.752.729/0001 
21, R$ 538.022,11 (quinhentos e trinta e oito mil vinte e dois reels e onze centavos).PRA20 
DE EXECUÇÃO: Execução é de 120 dies. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N 2  005/2019 DOTAÇÃO: 15.451.0501.1.054/434/4.4.90.51, Vianópolis•GO, 07 de junho de 
2019.MELYNNA QUEIROZ VIEGAS, Controle Interno 

ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 5/2019 

Processo ng 30051450/2019 - PMA. 
A Prefeitura Municipal de Anapurus, através da Comissão Permanente de 

Licitação de Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, toma pública que realizara dia 27 de 
Junho de 2019, as 10:00 (dez) horas, na sala de reuniões da Prefeitura, na As, logo 
Francisco Monteies, ng 2001 - Centro, Udfação do Tipo Menor Preço Global, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de sarjeta e 
meio Ho no município de Ana purus, de acordo com a Lei na 11.666/93, O edital e seus 
anexos encontram•se disponíveis aos interessados no endereço de CPI na Av. Jog° Francisco Monteies, ng 2001 - Centro - Anapurus/Ma, de 24 a 6g no horário das 08h is 12h, 
na Sala da ComIsseo Permanente de Licitação, onde poderão ser adquiridos mediante 
recolhimento da importância no valor de R$ 20,00 ()Ante Rub), feito exclusivamente 
através do Documento de Arrecadação DAM. 

Anapurus-MA, 11 de junho de 2019. 
LUGANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da ComIssio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

RESENHA DO CONTRATO Ng 313/2019. SEDES, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Ne 
010/2019. PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a 
empresa E. S. FERNANDES PAPELARIA - EPP, inscrita no CNN ng 41.385.550/0001-53. OBJETO: aquisição de materials de expediente e pedagógico, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego DATA DA ASSINAMRA: 
11 de junho de 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 0 presente contrato iniciar-se-á na de de sua 
assinatura e tenà vigência até 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.244.0061.2242.0000;33.90.39.00 	 08.244.0062.1038 .00003.3.90.39.00 
08.244.0062.2136.000033.90.3900. 	 08.244.0062.1037.0000;33.9039.00 

.08.243.0062.3351.0000;3.3.90.39.00 	 08.244.0817.2078.0000;3.3.90.39.00 
,, 08.244.0062.2134.0000;33.90.30.00 08.243.0062.2138.00003.3.9030.00 VALOR: R$ 

25.559,95 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reels e noventa e cinco centavos). BASE LEGAL Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP ng 010/2019 • CPL, Ata de Registro de Preços na 067/2019 e rege-se 
pelas disposições expresses na Lel na 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos 
preceltos de direito público. ASSINATURAS: VManne Martins Coelho e Silva (Contratante) e 
Enio Sousa Fernandes (Contratada). 

RESENHA 00 CONTRATO Ng 314/2019 • SEDES. RESULTANTE a° PREGÃO PRESENCIAL SRP Na 
010/2019, PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a 
empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, Inscrita no CNPJ ng 29.130.301/0001-11. 
rtdETO: A aquisição de materials de expediente e pedagógico, para atender as necessidades 
c$ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego DATA DA 
ASSINATURA: 11 de junho de 2019. PRAZO DE VIGENCIA: 0 presente contrato iniciar-se-á na 
da de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTARik 
08.244.0061.2242.0000;33.90.39.00 	 08.244.0062.2136.0000;3.3.90.39.00. 
08.243.0062.3351.0000h3.3.9039.00 	 08.244.0817.2078.0000;3.3.90.39.00 
08.244.0062.1037.0000;3.3.90.30.00 08.244.0062.1038.0000;3.3.90.30.00 VALOR: RS 
10.167,90 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e noventa centavos). BASE LEGAL Este 
contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP na 010/2019 CPL, Ata de Registro de Preços ne 068/2019 e rege-se pelas disposições expressos 
na Lei na 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. 
ASSINATURAS: Vivienne Martins Coelho e Silva (Contratante) e Adio Comes Mala (Contratada). 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Na 026/2017, 
RE8ULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Ng 027/2017 • SESAU. PARTES: Secretaria Municipal de 

1 Saúde e a empresa CONECTA NETWORKS LTDA 'Mt. inscrita no CNN ng 07.366.656/0001.71. 
DO OBJETO: 0 presente termo aditivo consiste na prorrogação do prazo, previstos na clausula 
none do referido contrato. DO PRAZO E VALOR: 0 contrato principal terá sua cláusula nona 
alterada, passando sua vigencia_prorrogada para o period° de 01 de junho de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.0071.2254.0000;3.3.90.39.00 
10.301.0075.3364.0000;3.3.9039.00 	 10302.0076.3376.0000;3.3.90.39.00 16.301.,0075.2182.00003.3.90.39 00 	 10301.0230.2264.00003.3.90.3R00 
10.305.1010,2269.0000;339039.00 	 10.301.0075.3358.000033.90.39.00 
10.302.0209.2265.00003.3.90.39.00 	 10.302.0209.2266000033.9039.00 
10.301.1009.2262.00003.33039.00 	 10.302.0076.2267.0000;3.3.90.39.00 12.301.0072.2259.0000;33.9039.00. DA INALTERABILIDADE: Ease alteração contratual não  
I Loortard em qualquer modificação ao contrato original, ressalvando o novo prazo e 
...Dove* do valor, sendo que todas as obrigações assumidas no contrato original 
permanecerão e deverão ser respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DATA 
DE ASSINATURA: 30/05/2019, DO FORO: Comarca de Balsas. ASSINATURAS: Luis Flavio de 
Uma Coelho (Contratante) e Ana Paula Coelho Neale (Contratado) 

We document., perk, car veriffeade no anderno eler0nKe 
http://wrw  e.zor.brbutemfickilada.himl. 1e tõdn. 0530.01.90612en.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ni 016/2019, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS SRP Na 009/2019 PROCESSO Ng 1122/2019. Prefeitura Municipal de Burkicupu - 
MA, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sr. Elias Roche de 
Souza, CPF Na 249.658.803-82, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para eventual contratação 
dos item elencados (planilhas disponlvels no prédio onde funciona a Comissão Permanent. 
de Licitação, onde poderio ser consultadas gratuitamente), conforme especlflcsções4,4'-
Termo de Referência, que passe a fazer parte desta, tendo sido os preços oferecidos' 
ODONTOMED HOSPITALAR LTDA' EPP, inscrita no CNPJ 03.664.454/0001.55, com sede 1il5  
RUA AFONSO PENA Ng 105 - CENTRO - SAO LUIS/MA - CEP 65.010-030 nestrite 
representada pelo(a) Sr.(a) Representante: JOHNNY HELDER CUNHA BARROS, portador, 
da Cédula de Identidade ng 991030982 SEJUSP - MA e CRF na 005 303.583.60;  
proposta foi classificada em la Lugar no certame. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei ne. 
10.520/02; do Decreto na 3.555/00; aplicando-se, subsidiartamente, a Lel na 8.666/93, e as 
demais normas legais correlates. DO ORIETO - CI objeto desta Ata ei a Formação de Registro 
de Negri pare futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de instunos 
odontoldgicos vinculado i Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu • MA. 03640 
GERENCIADOR Secretarla Municipal de Saúde e DOS ORGAOS PARTICIPANTES: Secretaria 
Municipal de Saúde. Poderá utilizer-se da Ata de Registro de Pregos, qualquer &Rio ou 
entidade da Administração que não tenha participado certame, mediante prévia anuencla 
do &RR, gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 
que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lel 10.520/02, no Decreto 
3.555/00, na Lel Complementar 123/2006 e subsidiariamente, na Lei 8.666/93. DA 
VIGENCiA DA ATA: 12 (DOZE) meses a rooter de sua assinatura. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, Inclusive o acréscimo de que trata o 9 le do art. 65 da Lel na 8.666, de 
1993, 0 prep registrado poderá ser revisto nos tensos da alínea "cl' do Incluo II do caput 
do art. 65 da Lel na 8.666/93, em decorrenda de eventual redução dos preços pradcados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgio 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. DA VIGÊNCIA DA 
CONTRATAÇÃO: até 31 de Dezembro, do exercido do respectivo credito orçamentário, a 
contar da sua assinatura. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO. O fornecedor ted o seu 
registro cancelado por despacho do orgies gerendador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa em processo administrativo especifico, quando: Não cumprir as condições da 
Ata de RegLstro de  Preps.  VALOR TOTAL: R$ 89.929,80 (oitenta e nove mil, novecentos 
vinte e nove reais e oitenta centavos). FORO:  Flo  eleito o Foro de Bunticuim - Mi",14 
dirimir questões  relatives  a presente Ata. BurIticupu - MA 21 de  male  de 2019„..  
Roche  de Souza - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAHOE,  Johnny Helder  Cunha  Bair  
ODONTOMED HOSPITALAR LTDA • EPP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Na 66/2019 

Orgão Realizador: Comissão Central de Lkitação. BASE LEGAL: Lei  ng  10.520/02, 
Decreto Municipal na 160/17. Lel  ng  123/06, Lel 147/14, Decreto Federal na 8.538/15 e 
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei  ng  8.666/93 e suas 
alterações. TIPO: MENOR PREÇO, OBJETO: Contratação de pessoas juddicas e/ou pessoas  (ideas  para prestadio de serviços de transporte escolar de alunos induindo o fornecimento 
de vekulos convencionais e adaptados com motorista condutor do veículo, portador da 
carteira de habilitação categoria "0" e curso de condutor de transporte molar e 
respectivo pagamento de todas as obrigações  socials,  abastecido de combustível com toda 
inanutendo corretiva e  preventive.  Inclusa. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de 
Educação, Clênclas e Tecnologia. ENDEREÇO: Praça Gonçalves Dias, S/N. Centro, Caxlas-mA, 
DATA: 25/06/2019, HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão i disposição dos interessados no prédio da Comissão Central de Licitação, situada na  Prep  Gonçalves Dias, S/N, Centro, Castas-Me, no horário das 08h0Omin (oito horas) Is 
13h00mIn (treze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 foifias), tamanho AO, 210 x 297mm, 75 g/m2, 
ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reproduçio. 
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de 

Caxias-MA. 7 de junho de 2019. 
OTHON  WIZ  MACHADO MARANHÃO 

Presidente da Comissão Central de Licitaa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Ng  17/2019 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, torna pública, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.2  10.520/02, Lei 
Complementar 121/06, Lel Complementar se 128/08, Decreto na 8.538/15, Lel Municipal 
na 698/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei n.2 8.666/93 e sues alterações 
posteriores, licitação na modalidade Pregio Presencial, do tipo menor prego, por item, 
para a Contratação de empresa para aquisição de  materials  de expediente, pare atender as 
necessidades das Secretaries Municipais de Planejamento, Administração e Finanças, 
Educação e  Culture,  Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social do 
MunicIplo de Coelho Neto/MA, no dia 26 de Junho de 2019 as 1313h00min (horário Loca», 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Pr-age Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho Neto - MA, 
O edital e seus anexos encontram-se disponlvels na sala da Comissão de Licitação das 
08:00 as 1200  horn.  Valor Para Retirada do Edital R$ 50,00. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço.  

PREGÃO PRESENCIAL Na 18/2019 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, toma pública, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a ¡side da Lel n.g 10.520/02, Lei 
Complementar 121/06, Lei Complementar na 128/08, Decreto ng 8.538/15, Lei Municipal 
na 698/2017 e subsidiariamente as disposições da lei n.g 8.666/93 e sues alteraç- posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor peso, pea' 
para a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção comet preventive na frota de verculos e máquinas pesadas, para atender as necessidade Secretaries Municipals de Planejamento, Administração e Finanças, Educação e C44 
Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Coelho Net 
dia 01 de Julho de 2019 is 08h3Omin (horário Local), sendo presidida pelo Pregoeires 
Prefeitura Municipal, na sale da Comissão Permanente de Ucitação, situada na-Pr 
Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho Neto - MA. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala da Comissão de Licitação das 08:00 is 12:00 horas. Valor Para Retirado " -54 
do Edital R$ 50,00. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

PREGÃO PRESENCIAL Na 19/2019 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhao, torna pública, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.g 10.520/02, Lei 
Complementar 121/06, Lel Complementar na 128/08, Decreto ng 8.538/15, Lei NI 	[pal 
na 698/2017 e subsidiarlamente as disposições da Ses  
posteriores, licitação na modalidade Pregl 	4Si; ',v. .? 1.4101 
para a Contratação de empresa para aquls 	 a 
atender as necessidades das Secretaries 	  
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