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PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU – MA

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - 
CPL/PMAPROCESSO Nº 045/2020 – Sec. Mun. Ext. de Administra-
ção e Previdência – SEMEAP A Prefeitura Municipal de Apicum-Açu 
– MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessa-
dos que realizará às 08:00 horas do dia 17 de julho de 2020, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Avenida Candido Reis, 
nº 05, Bairro Novo Apicum, Apicum-Açu/MA (Centro Administra-
tivo), licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo Maior ofer-
ta, objetivando a Contratação de instituição bancária para operar os 
serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes 
da Folha de Pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de 
Apicum-Açu/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e subsidia-
riamente pela Lei Federal nº 8.666/93. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no ho-
rário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00 (trin-
ta reais). Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do 
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL, no endereço supracitado. Apicum-Açu (MA), 
01 de julho de 2020. OZIEL SANTOS SILVA Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 
– REGISTRO DE PREÇOS O município de Açailândia (MA), atra-
vés da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Comissão 
Central de Licitação – CCL, torna público aos interessados que, com 
base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, 
Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, 
Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e 
alterações posteriores , e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará no dia 16 de julho de 
2020 às 09:00h (nove horas), a licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº 028/2020, do tipo Menor Preço (por item), visando a Registro de 
preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução 
dos serviços de recarga e aquisição de cartuchos de impressão tipo jato de 
tinta, laser e outros, de interesse desta Administração Pública. A presente 
licitação será realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Açailân-
dia, situada à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Açailândia (MA) 
e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 
6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (ca-
torze horas) e no sítio oficial deste poder executivo – www.acailandia.
ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Es-
clarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacao@
acailandia.ma.gov.br. Açailândia (MA), 02 de julho de 2020. Vitor 
Magalhães Sampaio Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 – 
REGISTRO DE PREÇOSO município de Açailândia (MA), através 
da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central 
de Licitação – CCL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decre-
to Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto 
Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações 
posteriores , e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, realizará no dia 17 de julho de 2020 às 
09:00h (nove horas), a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
029/2020, do tipo Menor Preço (por item), visando a Registro de Pre-
ços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada 
em manutenção em condicionadores de ar e refrigeração em geral 
com reposição de peças, de interesse desta Administração Públlica. A 
presente licitação será realizada no auditório da Prefeitura Municipal 
de Açailândia, situada à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, 
Açailândia (MA) e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura mu-
nicipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h 
(oito horas) às 14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder 
executivo – www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados 

ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço su-
pra ou pelo e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia (MA), 
02 de julho de 2020. Vitor Magalhães Sampaio Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 
– REGISTRO DE PREÇOS O município de Açailândia (MA), atra-
vés da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Comissão 
Central de Licitação – CCL, torna público aos interessados que, com 
base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, 
Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, 
Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e 
alterações posteriores , e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 21 de julho 
de 2020 às 09:00h (nove horas), a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 030/2020, do tipo menor preço (por item), tendo por 
objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses visando a 
eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para fornecimento de 
equipamentos e suprimentos de informática para atender as deman-
das desta administração pública. A presente licitação será realizada na 
ESCOLA MUNICIPAL JURGLEIDE ALVES SAMPAIO, situada à 
localizada na rua Goiás, s/n, Bairro Getat, CEP 65930-000, Açailân-
dia/MA, próximo ao posto rancho, Açailândia (MA) e será presidida 
pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos es-
tão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (cator-
ze horas) e no sítio oficial deste poder executivo – www.acailandia.
ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licita-
cao@acailandia.ma.gov.br.  Açailândia (MA), 2 de julho de 2020. 
Denílson Odilon Fonsêca Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos 
especializados de engenharia consultiva para apoio ao gerenciamen-
to, supervisão e fiscalização de obras neste município.ABERTURA: 
17 de julho de 2020, ás 09:00 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 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.cidelan-
dia.ma.gov.br. Onyklley Fatiano Domingos Soares - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na 
confecção de esquadrias em metal de interesse da Administração 
Municipal.ABERTURA: 17 de julho de 2020, ás 11:00 horas. EN-
DEREÇO: Av. Henrique de La Roque s/nº, Bairro Centro.TIPO LI-
CITAÇÃO: 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 So-
ares - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Consoante pa-
recer da Procuradoria Jurídica do Município e o reconhecimento da 
dispensa de licitação pela Secretária Municipal de Assistência Social, 
ratifico e autorizo a realização da Dispensa de Licitação n° 15/2020, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, para 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIS) para preven-
ção ao Covid-19, objeto do Processo Administrativo n° 04/2020-SE-


