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– Manutenção das Atividades e Projetos da Ouvidoria. Natureza: 
3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Ficha: 
3301. Fonte: 001 - Tesouro Municipal.Imperatriz-MA, 28 de feverei-
ro de 2018. José Antonio Silva Pereira-Secretário de Administração 
e Modernização

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TASSO  FRAGOSO/MA

AVISO RESULTADO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. CON-
CORRÊNCIA Nº 001/2018/CPL/PMTF. A Prefeitura Municipal de 
Tasso Fragoso, por intermédio do Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, torna público o resultado da CONCORRÊNCIA Nº 
001/2018, para Contratação de empresa de engenharia para execução 
dos serviços de Construção de um Cais no Município de Tasso Frago-
so/MA, conforme Projeto Básico e termos do Convenio nº 027/2017 
– SINFRA/PMTF. Após julgamento da licitação em epígrafe, saiu 
vencedora a empresa: IRCON CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 
12.140.885/0001-03, com endereço na Avenida Governador Luiz Ro-
cha, 7117, Bairro Sol Nascente, Balsas/MA, com proposta no valor 
de R$ 1.596,674,81 (um milhão quinhentos noventa seis mil seiscen-
tos setenta quatro reais  e oitenta um centavos). O Presidente informa 
ainda, que os autos do Processo encontra-se com vista franqueada aos 
interessados a partir desta publicação, nos dias úteis no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal. Tasso Fragoso – MA em 07 de 
maio de 2018. MANOEL MESSIAS BORGES RIBEIRO – Presi-
dente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018. 
O Município de Pedreiras (MA), através da Prefeitura Municipal 
de Pedreiras, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/2002, De-
creto Municipal nº. 005/2017, Lei Complementar n° 123/2006, Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações apli-
cáveis à espécie, fará realizar as 09:00hs do dia 23/05/2018, licitação 
na modalidade Pregão “Presencial”, do tipo Menor Preço, tendo por 
objeto a Contratação de empresa especializada para prestar de servi-
ços de locação (incluindo montagem e desmontagem) de  estrutura 
de palco, iluminação, sonorização, apresentação de bandas musicais 
(nacionais/regionais/locais) e sexecução das demais atividades ne-
cessárias para realização das festividades em comemoração ao “John 
Valley Festival”, no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e 
Anexos. A licitação será realizada na sala da Comissão de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Pedreiras, situada na Rua São Benedito, 
s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000, Pedreiras (MA). O edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs as 12:00hs, e no sitio oficial 
deste poder executivo (www.pedreiras.ma.gov.br), onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no 
endereço retro mencionado ou pelo Email: cpl.pedreiras2@gmail.
com.  Pedreiras (MA), 03 de maio de 2018. Helton Fernando Figue-
redo Morin Melo-Presidente da CPL, Port. n° 010/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018. 
O Município de Pedreiras (MA), através da Prefeitura Municipal 
de Pedreiras, por meio da Comissão Permanente de Licitação, tor-
na público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº. 005/2017, Lei Complementar n° 123/2006, 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações 
aplicáveis à espécie, fará realizar as 15:00hs do dia 23/05/2018, lici-
tação na modalidade Pregão “Presencial”, do tipo Menor Preço, tendo 
por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar ser-

viços de locação (incluindo montagem e desmontagem) de estrutura 
de palco, iluminação, sonorização, apresentação de bandas musicais 
(nacionais/regionais/locais) e execução das demais atividades neces-
sárias para realização das festividades inerentes ao Arraiá do Povo 
2018, no Município de Pedreiras/MA, conforme Edital e Anexos. A 
licitação será realizada na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Pedreiras, situada na Rua São Benedito, s/n, Bairro São 
Francisco, CEP: 65.725-000, Pedreiras (MA). O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª fei-
ra, no horário das 08:00hs as 12:00hs, e no sitio oficial deste poder 
executivo (www.pedreiras.ma.gov.br), onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço re-
tro mencionado ou pelo Email: cpl.pedreiras2@gmail.com. Pedreiras 
(MA), 04 de maio de 2018. Helton Fernando Figueredo Morin Melo
Presidente da CPL Port. n° 010/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018. 
REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Pedreiras (MA), através 
da Prefeitura Municipal de Pedreiras, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 005/2017, Decreto Muni-
cipal nº. 004/2017, Lei Complementar n° 123/2006, Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, 
fará realizar as 09:00hs do dia 24/05/2018, licitação na modalidade 
Pregão “Presencial”, do tipo Menor Preço, tendo por objeto o Re-
gistro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para o fornecimento de combustíveis, de interesse desta Administra-
ção Pública Municipal, conforme Edital e Anexos. A licitação será 
realizada na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Pedreiras, situada na Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, 
CEP: 65.725-000, Pedreiras (MA). O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no ho-
rário das 08:00hs as 12:00hs, e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.pedreiras.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencio-
nado ou pelo Email: cpl.pedreiras2@gmail.com.  Pedreiras (MA), 07 
de maio de 2018. Helton Fernando Figueredo Morin Melo - Presiden-
te da  CPL Port. n° 010/2018.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE  MUNICIPAL – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018. 
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo 
Banco Central do Brasil, para prestação de serviços de pagamento 
da folha salarial e outras indenizações a servidores ativos e inati-
vos, do Município de Cidelândia - Ma. ABERTURA: 22 de maio 
de 2018, ás 08:00 horas.  ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roque 
s/nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Maior Oferta. OBTEN-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a 
Av. Henrique de La Roque s/n – Cidelândia – MA. Onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no valor 
de R$ 40,00 (quarenta reais) através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, das 08:00 ás 12:00 hs. Maiores informações pelo 
email cplcidelendia@gmail.com. Onyklley Fatiano Domingos Soares 
- PREGOEIRO.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO. Despacho de Ratificação, re-
ferente ao Processo Administrativo de nº 051/2018. Afigurando-me 
que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e 
legalmente desenvolvido e estando ainda presente o interesse público 
na contratação que deu ensejo à instauração do processo, retifico a 
decisão exarada nos autos, com o parecer da douta procuradoria desta 


