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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
COLINAS/MA.A Prefeitura Municipal de Nova Colinas, comunica 
aos interessados que realizará a seguinte licitação: Pregão Presencial 
n.º 014/2020, regido pelas Leis 10.520/2002 e  8.666/93, destinada ao 
registro de preços de materiais de construção, elétricos, hidráulicos 
para reparos e reformas dos prédios públicos pertencente a Prefeitura 
Municipal de Nova Colinas. A abertura dos envelopes dar-se-á, no 
dia 21/05/2020, às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, Nova Coli-
nas (MA), CEP: 65.808-000. O edital estará disponível no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta feira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2020.
OBJETO: Contratação de laboratório para prestação de serviços na 
reabilitação oral protética de interesse da Administração Pública Mu-
nicipal. ABERTURA: 21 de maio de 2020, ás 09:00 horas. ENDE-
REÇO: Av. Henrique de La Roque s/nº, Bairro Centro.TIPO LICI-
TAÇÃO: Menor preço por item. OBTENÇÃO 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$ 20,00 (vinte reais) através de Documento de 
Arrecadação Municipal – DAM ou ainda pelo site www.cidelandia.ma.gov.
br. Onyklley Fatiano Domingos Soares - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em 
comunicação visual de interesse da Administração Pública Municipal.
ABERTURA: 21 de maio de 2020, ás 11:00 horas. ENDEREÇO: Av. 
Henrique de La Roque s/nº, Bairro Centro.TIPO LICITAÇÃO: Menor 
preço por item.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos es-
tão 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$ 20,00 (vinte reais) através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM ou ainda pelo site www.cidelandia.ma.gov.br. Onykl-
ley Fatiano Domingos Soares - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
MARANHÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA. Processo de Dispensa nº.  007/ 
2020, com base nos termos do art. 24, inciso IV Lei 8.666/93 c/c 
com o art. 4º da lei 13.979/2020, foi ratificada a dispensa de licitação 
nº. 007/2020, Objeto: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO MAIS 
VULNERÁVEL CASTIGADA PELO COVID-19. Fundamento Le-
gal: art. 26 da Lei nº 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº SRP-020/2020-CPL/PMVG. PROC. ADMI-
NISTRATIVO Nº 0101.04828.2020. A Prefeitura Municipal de Var-
gem Grande/MA, através do Pregoeiro Municipal, torna público aos 
interessados, a REPUBLICAÇÃO da Licitação Pública relativa ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP-020/2020-CPL/PMVG cujo OB-
JETO é Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura 
Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus em Apoio as 
Atividades das Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA. Fica 
republicada a abertura para o dia 26 de maio de 2020, horário: às 
09h00min (nove horas). (Em atendimento as recomendações deste 
Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 
e arejado: será estabelecido distanciamento mínimo 02 metros de 
cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização 
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de ál-
cool em gel 70%).  O Edital retificado e seus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço eletrônico http://site.tce.ma.gov.br/index.
php/mural-de-licitacoes-2, podendo ser retirados também na página 

eletrônica http://www.vargemgrande.ma.gov.br/portal/index.php, ou 
para mais informações através do e-mail: vargemgrande.licitacao@ 
gmail.com. Vargem Grande/MA, 06 de Maio de 2020. RICARDO 
BARROS PEREIRA - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA  - MA

RESULTADO DE JULGAMENTO.PREGÃO PRESENCIAL EM 
SRP Nº 05/2020.A Comissão Permanente de Licitação – CPL torna 
público o resultado de julgamento do Pregão Presencial para Registro 
de Preço, para futura e eventual, contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de emissão, reserva, marcação, remar-
cação e cancelamento, com fornecimento de bilhetes da passagem 
passagens terrestres/rodoviárias nacionais, para atender as demandas 
do município de Alto Parnaíba – MA.. Resultado: LICITAÇÃO DE-
SERTA.Alto Parnaíba  - MA, 27 de abril  de 2020.JOSE MELO DE 
OLIVEIRA JUNIOR.Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
ARCHER – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 004/2020. 
Processo Administrativo nº 02.2904.001/2020. A Prefeitura Muni-
cipal de Governador Archer – MA, através da sua Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que está realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
TIPO: regime de empreitada por Menor Preço global, objetivando a 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Recupera-
ção de estradas vicinais no município de Governador Archer - MA, 
em conformidade com as especificações contidas no Edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à reali-
zar-se às 10:00 horas do dia 26 de maio de 2020. FONTE DE RE-
CURSOS:  Contratos de Repasse- SICONV sob n9 896386 CV Nº 
8.425.00/2019. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas 
nº 12, Centro, Governador Archer – MA, no dia, hora e local acima 
em epígrafe, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta, o Edital e maiores informações poderão ser obtidas na sala 
da CPL localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça Getúlio 
Vargas nº 12, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas e e-mail: licitacao@governadorarcher.ma.gov.br. Governador 
Archer (MA), em 07 de maio de 2020. Jayane Paula da Silva Leal – 
Presidente de CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO-O Município de Ita-
pecuru Mirim - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para co-
nhecimento dos interessados que a Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 005/2020, Sistema de Registro de Preços, Processo 
Administrativo nº. 045/2020, do tipo menor preço por item, que tem 
como objeto o registro de preços para aquisição de material perma-
nente (mobiliário e eletrodoméstico) para atender a Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SEMUS, do município de Itapecuru-Mirim/MA, com 
data de abertura dia 12/05/2020, às 09h30, FICA ADIADA “SINE 
DIE”, motivada pela determinação judicial de lockdown na grande 
ilha de São Luís/MA e em observância aos princípios da isonomia 
e competitividade. A nova data de abertura da sessão será publicada 
na imprensa oficial. Maiores esclarecimento poderão ser obtido na 
CPL, localizado na Praça Gomes de Souza, s/n°, Centro, de segunda 
à sexta feira, no horário das 08:00 ás 12:00h ou pelo e-mail: cplita-
pecuru10@gmail.com, Telefone: 3463-2594. Itapecuru-Mirim (MA), 
05 de maio de 2020. Luiz Regis Furtado – Pregoeiro.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO-O Município de Ita-
pecuru Mirim - MA, através de sua Pregoeira, torna público para co-
nhecimento dos interessados que a Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 008/2020, Sistema de Registro de Preços, Processo 
Administrativo nº. 051/2020, do tipo menor preço por lote, que tem 
como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de materiais odontológicos (consumo e permanente) e insumos hos-
pitalares, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saú-


