ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
Av. Deputado Carlos Melo, N° 1670 - Aeroporto
CNPJ N"01.558.070/0001-22

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES
Junto aos autos do Processo Licitatório n° 028/2019 - SRP, na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor Preço por Item, as
publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário
Oficial do Estado do Maranhão, Diário Oficial do Município, Jornal o Imparcial
e Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA.

Trizidela do Vale/MA,em 26 de agosto de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Deputado Carlos Melo, N° 1670 - Aeroporto
CNPJ N° 01.558.070/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" 028/2019. A Prefeitura Municipal de
Trizideia do Vale, Estado do Maranhão, Através do seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
instituída pela Portaria n° 02/2019 de 03 de janeiro de 2019, toma público que realizará às 09h00inín
(nove horas) horário local do dia 12 de Setembro de 2019, na Sala da Comissão Permanente de
Licitações, localizada na Av. Deputado Carlos Melo, N° 1670 - Aeroporto, Trizideia do Vale/MA,
Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro
de Preços para futura, eventual e parcelado Aquisição de combustíveis automotivos para atender as

necessidades do município de Trizideia do Vale - MA, conforme Editai e Anexos, na forma da Lei
Federal n® 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipal n° 015/2019 e n° 028/2019, Decreto
Federal n® 7.892/2013 e suas alterações. Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que
couberem a Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes á espécie. O Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2® a 6® feira, no horário das 08h00min às
12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial
www.trizideladovale.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo telefone (99)
98276-2653 ou pelo e-mail cpltrizideladovale.ma@hotmail.com.

Trizideia do Vale - MA, 26 de agosto de 2019.

ghpe Pinhèim
Pregoeiro Muíficipal
Portaria B?fl02/2019.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Deputado Carlos Melo,N° 1670 - Aeroporto
CNPJ N° 01.558.070/0001-22

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada có
pia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Presencial n** 028/2019 - SRP, da

tado de 26/08/2019, a ser julgado em 12 de setembro de 2019 às OShOOmin, no Mural de
Avisos desta Prefeitura Municipal, ficando pelo prazo minimo de 08(oito) dias úteis.

^

A referida licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e
parcelado Aquisição de combustíveis automotivos para atender as necessidades do municí
pio de Trizidela do Vale - MA.

Trizidela do Vale/MA, 26 de agosto de 2019.
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Preços para futura, eventual e parcelada Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de
iicenciamento e locação de software para o Gerenciamento
das Escolas Públicas Municipais, inciuindo treinamento
presencial, serviços de manutenção e suporte técnico
online e presenciai, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale/MA,

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÔRIO

2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PP N° 028/2019

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N"
028/2019. A Prefeitura Municipal de Trízideia do Vale,
Estado do Maranhão, Através do seu Pregoeiro e

respectiva equipe de apoio, instituída peia Portaria n°
02/2019 de 03 de janeiro de 2019, torna púbiico que
realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia
12 de Setembro de 2019, na Sala da Comissão

conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal n°
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipal n°
015/2019 e n" 028/2019, Decreto Federal n" 7.892/2013 e suas
alterações, Lei Complementar n" 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n" 147/2014, Lei Complementar n" 155/2016
e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei
Federal n** 8.666/1993 e demais normas pertinentes à
espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2^ a 6' feira, no horário
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados

e
retirados
gratuitamente
pelo
sitio
oficial
vvvvw.trizideladovale.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço ou pelo telefone (99) 98276-2653 ou

pelo e-mail cpltrizldeladovale.ma@hotmaii.com. Trizidela

Permanente de Licitações, locaüzada na Av. Deputado
Carlos Melo, N" 1670 - Aeroporto, Trizidela do Vale/MA,
Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto o Registro de
Preços para futura, eventual e parcelado Aquisição de
combustíveis automotivos para atender as necessidades
do município de Trizidela do Vale — MA, conforme Edital
e Anexos, na forma da Lei Federai n° 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos Municipal n** 015/2019 e n°
028/2019, Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas
alterações. Lei Complementar n" 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n* 147/2014, Lei Complementar n"

do Vale - MA, 28 de agosto de 2019. Felipe Pinheiro Nogueira
- Pregoeiro Municipai - Portaria n® 002/2019.

155/2016 e aplicando-se subsidiariamente

CONSIDERANDO a necessidade de anulação de processo
licitatório em razão de detecção de vício em licitação.

no que

couberem a Lei Federai n" 8.666/1993 e demais normas

pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a
6* feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde
poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo
sitio
oficiai
vvvvw.trizideladovale.ma.gov.br.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo

telefone
(99)
98276-2653
ou
pelo
e-maii
cpltrizideladovale.ma@hotmail.com. Trizidela do Vale MA, 26 de agosto de 2019. Felipe Pinheiro Nogueira Pregoeiro Municipal - Portaria n° 002/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÔRIO

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÔRIO.
PROCESSO N® 1902002/2019 - CONCORRÊNCIA N®
001/2019. Despacho de anulação de processo Licitatório em

razão de detecção de vicio em licitação. O SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

TRIZIDELA DO VALE/MA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: ANULAR o processo licitatório n® 1902002/2019,
Concorrência n® 001/2019, que tem por objeto a Contratação

de empresa especiaiizada para prestação de serviços de
coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos no
município de Trízideia do Vale/MA. Inicialmente ressalta-se
que a anulação está fündamentada no Art 49, da Lei Federal
n® 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Fundamental também observar que as propostas das

empresas NORTLIMP - LIMPEZA E URBANiZAÇÃOE
SERVIÇOS LTDA e AGECOM EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUÇÕES LTDA, foram abertas indevidamente sem
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALBMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PP N° 029/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°
029/2019. A Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale,
Estado do Maranhão, Através do seu Pregoeiro e

respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria n"
02/2019 de 03 de Janeiro de 2019, torna público que
realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia
16 de Setembro de

2019,

na Sala da

Comissão

Permanente de Licitações, localizada na Av. Deputado
Carlos Melo, N° 1670 - Aeroporto, Trízideia do Vale/MA,
Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto o Registro de

www.trizideiadovale.ma.gov.br

que fosse respeitado o prazo para recurso das demais
empresas, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, alínea
a, § 3® da Lei n® 8.666/93, afrontando também o artigo 43,
inciso III da Lei

n® 8.666/93, que foi constatada a

irregularidade no referido procedimento licitatório, não
sendo possível mantê-lo com o simples saneamento por

comprometer o princípio da competitividade e o princípio
do sigilo das propostas conforme art 3®, § 3® da Lei Federal
n® 8.666/93. De fato, consta nos autos do referido processo

licitatório que as empresas foram informadas da decisão da
Comissão de Licitação no dia 20 de agosto de 2019 às
14h08mln, restando comprovado o afronto ao artigo 109,
inciso I, alínea a, § 3® da Lei Federal n® 8.666/93. E, partíndo-

A- ■
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se da premissa de que o objetivo maior do procedimento
licitatório é a persecução do interesse público, aliada à
observância dos princípios da isonomia e igualdade de
tratamento e condições entres os participantes,tendo se
verificado vícios no processo licitatório, imperativo
proceder a anulação do processo licitatório, supra
referido, tendo em vista a evidente Inversão de fases,
relevante e prejudicial ao interesse público a justificara a
anulação, nos moldes da segunda parte do caput,do Art
49, da Lei 8.666/93.

E ainda,com fulcro no art 49,§ 3^ da Lei 8.666/93, dá-se
ciência aos llcitantes da anulação da presente licitação,
para que,querendo,se possa exercer a ampla defesa e o

contraditório, no prazo de 05(cinco)dias úteis. Procedase à abertura de novo processo licitatório. Publique-se.
Trizidela do Vale/MA, em 29 de agosto de 2019. Edvan
Ferreira Matos - Secretário Municipal de Administração.

tBÊlRDOUfllE
Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município
SITE

www.trizideiadovale.nia.gov.br
Charles Frederick Mala Fernandes

Prefeito Muntcipa
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RUA DIGNA

COHATRAC

Mutirão recebe R$

Edh/aldoassinareforma 385 mlL para obras

deCasadePassagem
As intervenções têm o objetivo ce fortalecer es« trabalho e oferecer urri local digno e
seguro para receber, acolher e atender esse público

O prefeito Ediv*»! ! ! Htilaiida
jiuiiorassinou.oniom.a úr*

ANÚNQOPOlFmPBÍlSGCROAnOJOMeERTHAiyeS

dcni de Ser\íço|>arA a reínr'
Mais K$ 383 mil serão investidos pelo Governo do
Maranhãa por mehi da Secretaria de Estado
lho e da Economia Solidária iSeires). para â concJ

tnã da Unidade de Acolhi*

menio para (Manços Ca»a de rassa*

gpm,tocnllxada no bairro Cohatroc.A
obra, que \-ai pos&ibUiiar a ofena de

de obras do programa Mulirâo fíuaDign/u em São

um espACO moH adequado às crian*
ças,ícu porte de um conjuniu de me*
Ihorlos estruturais que estão sendo re*

Com o Invcstitnenta serão concluídos sete projetos dq

oUsuidoA rm equipamentos sociais, a

etapas Unais das obras, que iniciarfto já na próxima se*

recuperação e pavimentação de ruas. na capita! nura*'
nliense. Os recursos financeiros serão utilizados naq

exemplo do Circo ^cola. que tam*

mana,gerando cerca de UX)vagxsde trabalho temporá*

bém receberá intervenções na sua es*

rio ebenetlciando mais de 1.200 pessoas.
Oanúnciodoinvestimento foi frito pelosecretáriode

trutura.Osinvestimentos nos equipa*

inento» sociais visam ampliar os
avançm ^alcançados|icla grsiAn do HgaTDHgVaiJOIlgDftÇAPOÜlICAKASSglfaaASOQALCCMSaMÇOS

Alvvs. durante reunião com teprcscAunits das organi

prelcito Edivaldo na área da Assiilòn*

zações executoras das ações do Mutirão Rua Digna. As

cia Social.
'Rslunios muito felixes com mais

Estado <lc Trabalho c da Economia Soliilória.(mcbcclh

«o: recuperação da caixa d'água rm Asslsiéncia bodal. Para algumas cri

obras estão sendo realizadas em mas dos bairros Tpase.

concreto e dos pontos de tnfíliração anças a Casa de Passagem ê uro lar

Marocaiià.Tibih,Vila Coquillioi. Vila Vitória,Vila .Mogril
(área mral)e no povoado Eiigeitltu.
itnvbenh Alves ressaltou os esforços do GosTcno do
.Maranhão para proporcionar o desenvolvImeiiTo do es*

esse passo queestamos dando na drea da rede liidrdulica,registros,caixasde temporário, mas para outras nem tão

da Assistência Social, onde registra* descarga,clmveirose torneiras;reíor*

breve assim*,ressaltou.

ma do piso externo om bloqueie com
inveslindu puni garantir assistência tvcumpuxiçúu tius
danütcudase
dequalidade para quem mais precisa. reatemr.e execução deinfia estrutura
t por ocmlitar que podemos fazer a elétrica piuu instalação dos equipa*

ACasade Passagem recebe,por de*

tudu."Além tk* propuruiumu' meiburia na qualídaile de
vida das comunidades, por niel<> de urna melltor btfm*

lerminavdo judicial, crianças e ;alo*

eviruiuru.o Mutirâu Rua Digna gera empregoeirada nu

diferença na vida dc^ pessoas que inentosw A quadra esportiva também

mos nuilios avanços e conilnuanios

Casa de Passagem
Icsccntcs com vínculos íamiliarcs

setor da construção civil, a partir da lecupcfaçào dc ru

•1 nos.vt gesiào x^em implemrniando receberá meihohas com substituição rompidosou Agilizados,em situação
uma sêric dc melhorias nessa área. a dos tcQias danillrmlas c recuperação dc nia c desabrigo por abandona O

as.o que tem possibilitado um aquecimenio no merca

exempto do concursa da ampliaçào da estrutura metálica mbidar de sus* espaça que atualmeme acolhe 18 cri

do mais esse aporte financeiro p.ira os etapas finais de

no número de unidades de acolhi*
menio e do ronalecimcnio de dher*

anças e três adoiesccntcsi promove
Asecretdria municipal da Criança e um acülhímeitio leniporárto e escma

len taçãa da tela doatam brado.

sos serviços, entre eles o acolltimcn* Assistência Social, Andréia l.auande. qualificada: visita dorntctliar à íamllla:
destacou qtte a melltorla do espaço elaboração de estudo familiar; inser
to*,destacouo prefeito Edivaldo.

A reforma naCasa de l*assttgcm in* impaaará posilímmente a rotina dos ção cm prujetos/programu de capa

do.Por isf)mcsino. o Gowmo do Estado está investin

obras,em sete bairrosde São I.uís".disse.

Inauguração
Ontem, mais três ruas recuperadas, a partir do Pio*

gramu Mutirúo Rua Digna, foram entregues à popula

clui melhorias em sua esrnjturn ínter*

cxíanças. Ttuto o que a genie cottse* citação e preparação para o mercado
naeexlerna. Entre osserviçin que «e* gue de avanço rui árra da avôMéncúi é de trabalho:fnriatectmenio üa(unçãu

ção^ As ruas3de Tevereiro. I^dc Outubroe7de Mtlo.tu>

ràoexecutadosestão pintura geral:re* cora a liderança de um gestorsenstv^ protetiva dafamília,dentre outros.As
guiagem e pintura das esquadilos in* como íi piefelln EdlvoÚn. O serviço intervenções téin o cbjetivn de hrrta-

(oram lotaknetiie reestruturadas, cuni investimento de

tcrnasc externas citimadcirn:rccupc* que será rcRlíxado6 primordiale mos

mflb dc 700 pc.<i$oas c gerando mab dc30 postos dc tra

icccrcssc trabalho c ofciuccr um local

ração dos rebocas daníficadosc do pi* tra o cninpromkso tia gestáo com a dJgnoparaestepitblUio.

Re^iideiuáiü Tirademes, m» baimi da Cdade Olímpica,
mais de 11$

mil. beneficiando mais de 140 íamfilas,

balho tia rxirnunidade.
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"Nosso Centro reforça vocaçõese ocupa vazios"
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A atmçáo de investidores para o pletamentefocada na reviializaçáo da a Secid Irá contemplar, já na primeira
Nosso Centro contínua sendo utru

das prioridades da agenda do secretá
rio das Cidades e Desenvolvimento

Urbano(Secld).RubensPereira Ir. On*

tem.o gcstorparilcípouda 1"Reunião
ExtmonllnáíiadoCOMD£S20l8.

Segundo ciqiJicou Rubens ]r. o
Conselho Municipal de Desenvolvi*
menio Econômico e Social (COM-

DES).tem como função principal fo
mentar o diálogo entre <m atntes da
socletiadc localcajudar na promoção
dn dexcnvoMinemo eonnõniion e so
cial dcSãoInfs.

área.

semana dc scicinbra 300 famílias da

Conforme explicou Rubens Jr. o região com o Programa (lieque Mi
programa Nosso Ontro, lançado em nha Casa. que de.silna R$ S mil reais
julho pelo governador FIávio Díno. para teíoima nu ampliação de resi
lem como grande propósito Integraro dências. Ainda segundo o secretário,
Centru Histórico esua popub^o à di na área da habitação, estão previstasa
nâmica sociotrconõmica da cidade e recuperação e adaptação de imóveis.
iU Região Metropolitana da Grande
A reforma dn Ediflcin |nJii Goulart
Sán Udx Av ttçõt-v aprrxentariav vlo
fui ouuu casu de suceasg apresentado
todasacurto e médio prazo.
Como estratégia nulooincemivioà pelo sectetánn Ruhen» )r cnmo inicia
habitação, ao comércio c às atMda- tiva para rcvilalizax o Centro liistóridis culturais,como pUan^A paraa «.ur* cn. 'Por meio de parceria público pri
tcntabilídadcda área..Mém dov Inw^- vada, o edificio está recebendo inveir

'B ó por isso que estamos aqui timentos diretos do Governo do Esta

ilmemos de RS 33 milhões e receberá

apresentando o Programa .Vouu» Ceo- da de maU de R$ MO mllbõc», poi .300 bcrvldorcs públicos. Tlate será um

meio de I^ircerios IMbllco Privadas passo Irnporrame para mmltnenTar o
ços entre todoa os pcderes públicos e (PPPs)e de inxlrumentos de incenti eomumia locai*, cumplenientou.

iro,que é resultedo da união de esfor

Ao final da apresentação, o gestor
iki Secid reuniu a» %uge«li)c» dus cvmseUiHrcks.
qu«> leconliecerain a gran
~0 programa cniiiempla parcerias
tthetise*.couiplementou.
A apresentaçãodo secretário de Es com órgãos federais e cum ti Prefeitu diosidade do Programa Nosso r>imo
c
destacaram
que os ações sãn fiictítado aosconselheiroscomeçoucom a ra de &ãn Luis. O Nosso Centro quer
boa noticia que hoje, os poderes mii- fazer do Ontro Histórico um espaço % eU e objetú-as. Também foi unatdml*

Iniciativa privada para tiansfonttar vos fiscais,remissão do dividas e con*

tudu a Tvgiàu cearrul da capital mara- ccskáu de UMX purtiemptu.

iiiclpal.estadual o federal estão ittvx's- democrático para vHvcr bem", com

dadc entre os partlcipanicsauníãodc

esforços entre todos osatores envolvi
tindo nu Centro Histórico. Há uma plementou RubensIr.
Já como resultado do NossoCentro, dos o tema.
atuação sistemáticaeiniegrada,com

iw4c9*
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ESTADO DO MARANHÃO^.

ÁRIO OFICIA
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
ANO XLIII N° 165 SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2019 EDIÇÃO DE HOJE: 40 PÁGINAS
CIDADÃO E CONSUMIDOR-PROCON/MA, CNPJ N" 23.284.

SUMARIO

838/0001-50 e a UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM ROS
ACORDO

CO LTDA - UNDB, CNPJ N° 039.418.030/001-39. 0B.IE10: O

Instiluio de Promoção c Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão - PROCON/MA
ADITIVOS
Secrelaria de Fstado da Fazenda e Outros
APOSTILAS

01
01

Sectelíiria de F.siado de Indústria. Comércio e Energia e Outra...07
.ATAS

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores c Outra
08

presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objeto viabilizar o
funcionamento do Posto Avançado de atendimento do PROCON/MA

nas dependências da Unidade de Ensino Superior Dom Bo.sco. FUN

DAMENTAÇÃO LEGAL:Lei Federal n° 8.666/1993. VIGÊNCIA:
O presente acordo de cooperação vigerá por 60(.sessenta meses), de
vendo ser considerado a partir da data de sua assinatura. D.ATA DA
ASSINATURA: 15 de agosto de 2019. ASSIN.VTltR/VS: KAREN
BEATRIZ TAVEIR.A B.ARROS,CPF N"033.945.853-40-Presiden-

ATO

Defensoria Pública do Estado

13

AVISOS

Secretaria dc E.slado da Saúde e Outros

13

te do PROCON/MA, GRACTANA MARIA RODRIGUES COR
DEIRO,CPF;509.371.623-53. Diretora-UNDB. FORO:Comarca
de São Luís- Estado do Maranhão. KAREN BEATRIZ TAVEIRA

CERTIFICADOS

Secretaria de Estado do Espolie e Lazer

24

COMUNK AÇÕES

BARROS-Presidcnte do Instituto dc Promoção e Defesa do Cidadão
e Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA

Secretaria de Estado da Infraestrutura c Outras

24

COM R ATOS

Secretaria dc Estado do Meio Ambiente c Recursos Naturais
e Outros
26

(ONVOC.ACÀO

ADITIVOS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Zé Doca - MA

31

DECRETO

Prefeitura Municipal de Itapecuni-Mirim/MAe Outro

31

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO N"018/2017,PROCESSO N"00156741/2019. CONTRATAN

32

TE: O ESTADO DO M.AR.ANHAO, por intermédio do Fundo de

32

da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA,com sede nesta

33

cidade, na Avenida Carlos Cunha s/n. 1° andar. Edifício Deputado
Luciano Moreira- Calhau, inscrita no CNPJ n" 03.526.252/0001-47,

E RR.ATAS

Prefeitura Municipal dc Apicum-Açu/MA

Fortalecimento da Administração Tributária — FUNAT. sob a gestão

ESTATUTO

Instituto Bom Pastor de Amparo a Infância c Adolescência
LEI

Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios• MA
NOTAS DE EMPENHO

Prefeitura Municipal de Penalva - MA

33

neste ato representada pelo seu titular MARCELLUS RIBEIRO
ALVES, portador do CPF n" 528.895.213-20. CONTRATADA:

33

EMPRESA C. QUEIROZ RODRIGUES, inscrita no CNPJ sob o

34

n"04.784.293/0001-04, com sede na Rua 19, N" 15 COIIATRAC IV,
nesta cidade de São Luís-Ma., neste ato representada pelo senhor

34

Charlem Queiroz Rodrigues, portador do CPF n" 760.186.363-87.

ORDEM DE FORNECIMENTO

A.ssembteia Legislativa do Estado do Maranhão
ORDEM DE SERVIÇO

Prefeitura Municipal de Penalva - MA
PORTARIAS

Defensoria Pública do E.stado e Outras

TERMO DE APLICAÇÃO
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão

OBJETO: Acréscimo de Valor. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
37

TERMO DE CANCELAMENTO

Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão

37

'I ERMO DE COMPROMISSO

Secietaiia de Estado do Meto AmbienteeRcctJisosNaturaisc Outro....37

TERMO DE COOPERAÇÃO
Departamento Estadual dc Trânsito - DE TR.AN/MA

cido de 4,65 %(quatro vírgula sessenta e cinco por cento) represen
tando o valor de RS 12.136,50 (doze mil cento e trinta c .seis reais

37

e cinqüenta centavos), passando o valor global do contrato para RS

38

273.136,50(duzentos e setenta e três mil cento e trinta c seis reais e

TERMO DE ENCERRAMENTO

CIM - Consórcio Intennunicipal Multimodal

169010412902124512339039-Capacitação Técnica da Administra
ção Tributária/Outros Serviços dc Terceiros. FONTE: 0107000000
-Recursos Operacionais de Fundo. VALOR: O contrato .será acres

TERMO DE HABILITAÇÃO
Secretaria dc Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
TERMO DE RE( ONHEf IMENTO

38

Secretaria de listado da Educação
TERMOS DE RE.SCI.SÃO
Secretaria dc Editado da Educação c Outras

38

cinqüenta centavos)., de acordo com o art. 65. § 1° da Lei Federal n°
8.666/93. São Luís, 27 de agosto de 2019. RITA MARIA MAGA
LHÃES MARTINELLI DE SOUZA- Gestora Clicfc da CEGPA

39

ACORDO

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO
E CONSUMIDOR-PROCON/MA

RESENHA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N'14/2019.
PROCON/MA. PROCESSO: N» I6I948/2019-PROCON/MA.

PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.

ATRAVÉS DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA
TO N».026/20I8-UGCC/SINFRA.PROCESSO N" 149.303/2019
-SINFRA- DAS PARTES:O GOVERNO DO ESTADO DO MA

RANHÃO,por meio da Secretaria dc Estado da Infraestrutura - SIN
FRA, com sede a Av. Jerònimo de Albuquerque, s/n°. Ed. Clodomir
Milet, 3° andar, bairro Calhau, São Luís- MA. inscrita no CNPJ sob
o n® 08.892.295/0001-60, neste ato representado pelo Crdcnador de

Despesas, o Sr. JONAS ALVES DOS REIS DIAS. conforme ID
00852197, designado pela Portaria N°. 44 de 1° de abril de 2019 do
Secretário dc Estado da Infraestrutura/SINFRA. brasileiro, ca.sado.

:PL-Trizidela do Vc

:S«®
D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

/2oU

SEXTA-FEIRA,30 - AGOSTO-20191

torna público aos interessados que. coin base na Lei n" 1Ü.S20/02.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.® 09/2019

Lei Complementar n° 123/2006. Decreto Municipal n° 04/17. Decre
to Municipal n" 05/ 17 e subsidiariamcntc as disposições da Lei n°
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00hs(nove
horas )do dia 17 de setembro de 2019. licitação na modalidade

Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA. CNPJ: 01.612.631.0001-

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019, para registro de preços, do
tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa
jundica para o fornecimento de materiais odontológicos de inte
resse do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tasso Frago
so/M A. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Co
missão Permanente de Licitação,situada na Avenida Santos Dumonl.
Centro. CEP. 65.820-000. Tasso Fragoso(MA)c será presidida pelo
pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão á
disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, em

24, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade Tomada de Preço n.® 09/2019. objetivando
a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de cunsuuçãü, reforma e ampliação de campo de futebol no municí
pio de Tufilãndia, nos termos da Lei 8.666/93 c demais alterações, a
realizai^se no dia 18/09/2019 às 11:00 horas. LOCAL DE REALI

ZAÇÃO: do Comércio n® 191 Centro Tufilãndia MA.onde poderão
consultar o edital e seus ane.xos gratuitamente, em horário comercial
das 08;0Üh ás I3:00h ou poderão adquirir mediante recolhimento de
taxa no valor de RS 100,00(cem reais). Tufilândia/MA. 27 de agosto
dc 2019. EVANDRO SOUSA BARBOSA-Presidente(a)da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA

dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às I2:00h (doze horas)

e no sítio oflcial deste poder executivo - tassofragoso.ma.gov.br,onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço c/ou pelo telefone(0**99)3543-1160.
e-mail: cpltasso@gmail.com. Tasso Fragoso - MA.27 de agosto de
2019. Roberth Cleydson Martins Coelho. Prefeito Municipal.

.VN1SODELICITAÇÃO.PREGÃOPRESENCI.ALSRPN°.013/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO

objetiva o Registro de Preços para eventual contratação de empresa
do ramo dc alimentação para fornecimento de refeições prontas tipo
quentinha. para atender as necessidades das Secretarias Municipais
de Viana/MA. conforme quantidades e especificações discriminadas
no Anexo I do Edital. O Edital e seus anexos poderão ser examinados
gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimen
to dc uma(ü I)resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maio
res informações no endereço mencionado, das 8h00 às 14h00 ou pelo
email cplviana2í)17vTipmail.com Viana(MA).28 de Agosto de 2019.

VALE-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N* 028.'20I9.
A Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão.
Através do seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela
Portaria n"02/2019 de 03 dejaneiro de 2019,toma público que reali
zará ás 09hÜ0min(nove horas)horário local do dia 12 de Setembro de
2019, na Sala da Comissão Permanente dc IJcitações. localizada na
Av. Deputado Carlos Melo, N° 1670 - Aeroporto. Trizidela do Vale/
MA,Licitação na modalidade Pregão Presencial,do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual
e parcelado Aquisição de combustíveis automotivos para atender as
necessidades do município de Trizidela do Vale- MA,conforme Edi
tal e Anexos, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos Municipal n° 015/2019 e n° 028/2019. Decreto Fede
ral n® 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006

alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n°
155/2016 c aplicando-se subsidiariamcntc no que couberem a Lei Fe
deral n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes á espécie. O Edital
e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2® a 6® feira, no horário das OShOOmin ás 12h00min. onde poderão
ser consultados c retirados gratuitamente pelo sitio oficial \v^^'\v.trizideladovalc.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endere
ço ou pelo telefone(99)98276-2653 ou pelo e-mail cpltrizideladovale.ma@hotmail.com. Trizidela do Vale-MA, 26 de agosto de 2019.
Felipe Pinheiro Nogueira-Prcgociro Municipal-Portaria n® 002/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.® 08/2019 A
Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631.0001-24.
toma público para conhecimento dos interessados que realizará licita
ção na modalidade Tomada de Preço n.° 08/2019, objetivando a Con
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de per
furação de poços artesianos no município de Tufilãndia, nos termos
da Lei 8.666/93 e demais alterações, a rcalizai^se no dia 18/09/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA toma público que
a CPL estará reunida no dia 12 de setembro de 2019. quinta-feira,
ás 9:00hs(nove horas), na sala de reuniões da CPL. situada à Praça
Ozimo de Carvalho, 141. Centro, Viana-MA,a fim de realizar o Pre
gão Presencial SRP N® 013/2019, do tipo menor preço por item. que

MARIA CELMA.Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019. A Comissão Peraianente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Viana-MA,toma público que no
dia 18.09.2019 ás 10:00 horas em sua sede na Praça Ozimo de Car
valho. n° 141-Centro. Viana-MA. serão recebidos os envelopes con
tendo a documentação de habilitação e propostas de preços e iniciada

a abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epigrafe.
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL de interesse desta Prefeitura Mu
nicipal, nos termos da Lei n® 8666/93 e demais alterações, atendidas
as especificações e fomtalidades do seguinte Objeto: Contratação de
empresa especializada na execução de serviços dc engenharia, vi
sando a Reforma do Centro dc Saúde do Município de Viana/MA.
O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos
interessados, ou obtidos mediante o fornecimento dc uma(01)resma

de papel A4,para a reprodução do edital. Maiores informações no en
dereço mencionado,das 8hOO às I4h00 ou pelo email cplviaiia20l7!</",
umiiil.com - Viana(MA),28 de Agosto de 2019. Joubert James Ma
tos dos Santos. Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019. A Comissão Peimanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Viana-MA. torna público que
no dia 02.10.2019 ás 10:00 horas em sua sede na Praça Ozimo de
Carvalho. n° 141-Centro. Viana-MA. serão recebidos os envelopes
contendo a documentação de habilitação e propostas de preços e ini
ciada a abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epí

grafe, do tipo TÉCNICA E PREÇO de interesse desta Prefeitura Mu
nicipal, nos termos da Lei n® 8666/93 e demais alterações, atendidas

as especificações e formalidades do seguinte Objeto; contratação de
empresa especializada para execução dos serviços dc consultoria ad-

reais). Tu6lândia/MA. 27 de agosto de 2019. EVANDRO SOUSA

vocatíeia. sem c.xclusividade e sem vinculo empregatício. dc interesse
desta Administração Pública do Município de Viana/MA. O Edital e
seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessa
dos,ou obtidos mediante o fornecimento de uma(01)resma de papel
A4. para a reprodução do edital. Maiores informações no endereço
mencionado, das 8h00 às I4h00 ou pelo email cnlvi.ina20l 7 «" amail.
com - Viana(MA),28 de Agosto de 2019. Joubert James Matos dos

BARBOSA -Presidente(a)da CPL

Santos, Presidente da CPL.

às 09:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: do Comércio n" 191
Centro Tutilândia MA,onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente,em horário comercial das 08:00h às 13:00h ou poderão
adquirir mediante recolhimento dc taxa no valor de RS 100.00(cem

;PL
;PL-Tr
- Trizidela do Vai

rroc.l^
ESTADO DO MARANHÃO

Diário oficiaL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, n** 1969 -Areínha- Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015- São Luís - MA

E-mail: atendlmento.diariooflcial@gmail.com - Site: www.diariooficial.ma.gov.br
MARCELO TAVARES SILVA

FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA
Governador

Secretárío-Chefe da Casa Cílvíl

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora-Geral do Diário Oficial

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe
atentamente as instruções abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
Tipo da fonte: Times New Roman;
Tamanho da letra: 9;
Entrelinhas automático;
Excluir linhas em branco;

Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar,sem vírus de computador;
Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até
30 dias após a circulação do Diário Oficial;
k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será republicada sem
ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retifi
cação ficará a cargo do cliente;
I) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.
Informações pelo telefone (98)3222-5624

PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna (Icm x 8,Sem)

VALOR DO EXEMPLAR

Exemplar do dia

R$ 0,80

R$ 7,00

Após 30 dias de circ

R$ 1,20

R$ 7,00

Por exerc. decorrido

R$ 1,60

Terceiros

R$ 7,00

Executivo

Judiciário

1 - As assinaturas do D.O. poderão ser teiias diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou
solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.
2- Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes é opcional e está condicionado
ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Av. Deputado Carlos Melo, N'1670- Aeroporto
CNPJ NB 01.558.070/0001-22

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO DE RALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO TCE/MA,POR MEIO ELETRÔNICO(SACOP).

PREGÃO PRESENCIAL N". 028/2019

Certifico, para fins de cumprimento das disposições previstas no Art. 8°, da
Instrução Normativa n" 034/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão -

TCE/MA, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o n° 028/2019,
que tem por objeto Registro de Preços para futura, eventual e parcelado Aquisição
de combustíveis automotivos, para atender as necessidades do município de
Trizidela do Vale - MA., de acordo com Edital e Anexos, foi devidamente
comunicada na forma de AVISO, por meio eletrônico, através do Sistema de
Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública -SACOP do TCE/MA.

Trizidela do Vale-MA, em 05 de'setembro de 2019.

pjjnp Pinh4írf>
Preg
Portar

02/2019

