
D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 14
horas do dia 3 de março de 2016. O Edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, a partir do dia 18 de fevereiro de
2016, das 8h às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM,
na sala da CPL, na Rua Isaac Martins, n°297, Centro, Barra do Corda -MA.
DANUZE LÍVIA NUNES FREIRE - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2016. A
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA., através de seu Prego-
eiro e Equipe de Apoio, toma público para conhecimento de todos que
estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial.
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: contratação de serviços de
limpeza e manutenção de poços artesianos. BASE LEGAL: Lei Fede-
ral n" 10.520/02, Decreto Municipal n" 003, de 04 de janeiro de
2013, subsidiariamente pela Lei Federal n." 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edita!. Recebimento e abertura dos
envelopes Proposta e Habilitação: às 16 horas do dia 03 de Março
de 2016. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no
setor de licitação, a partir do dia 18 de Fevereiro de 2016, das 8h
às 12h. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher
o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala
da CPL, na Rua Isaac Martins, n? 297, Centro, Barra do Corda - MA.
DAl"iUZE LÍVIA NUNES FREIRE - Pregoeira.

cÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA L N° 0112016
(PRAD N° OS/2016). A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de
Vereadores de São Bernardo, Estado do Maranhão, toma pública, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.°
10.520/02, e subsidiariarnente as disposições da Lei n. ° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço Global, que tem como objeto a contratação de empre-
sa para locação de veículo, no dia 03 de março de 2016, as 8horas
(horário de Brasília), sendo presidida pela Pregoeira desta Câmara Muni
cipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada rua Côn o
Nestor n" 215, centro, São Bemardo - MA CEP' 5.550-000. O tal e
seus Anexos encontram-se dis . 1S na sala da Comissão e .

DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016
P AD N° 06/2016). A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de
Vereadores de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna pública, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n."
10.520/02, e subsidiariarnente as disposições da Lei n." 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço Global, que tem como objeto a Aquisição de Material
Consumo, no dia 03 de março de 2016, as 10horas (horário de Brasília),
sendo presidida pela Pregoeira desta Câmara Municipal, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada rua Cônego Nestor n" 215,
centro, São Bemardo - MA, CEP.: 65.550-000. O edita I e seus anex
encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação. Es ele-
imentos adicionais no mesmo endereço. São Bernardo - , 15 de
fe eirode2016.MARIAIRACILDACOSTA-Pre irada Câmara

(PRAD N° 07/2016). A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de
Vereadores de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna pública, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n."
10.520/02, e subsidiariarnente as disposições da Lei n." 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço Global, que tem como objeto a Aquisição de Material
de Limpeza, no dia 03 de março de 2016, as 12horas (horário de Brasília),

sendo presidida pela Pregoeira desta Câmara Municipal, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada rua Cônego Nestor n" 215,
centro, São Bemardo - MA, CEP.: 65.550-000. O Edital e seus Anexos
encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação. Estabele-
cimentos adicionais no mesmo endereço. São Bernardo - Ma, 15 de
fevereiro de 2016. MARIAIRACILDA COSTA-Pregoeirada Câmara
Municipal de Vereadores de São Bernardo - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2016
(PRAD N° 08/2016). A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de
Vereadores de São Bernardo, Estado do Maranhão, toma pública, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.?
10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n,? 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço Global, que tem como objeto a contratação de empre-
sa especializada para executar serviços de implantação, manutenção
adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva no Portal da Transparên-
cia, na Intranet e nos hotsites que venham a ser criados para a
Câmara de Vereadores São Bernardo - MA, no dia 03 de março de
2016, as 14horas (horário de Brasília), sendo presidida pela
Pregoeira desta Câmara Municipal, na sala da Comissão Penna-
nente de Licitação, situada rua Cônego Nestor n° 215, centro,
São Bernardo - MA, CEP.: 65.550-000. O Edital e seus Anexos
encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação. Estabele-
cimentos adicionais no mesmo endereço. São Bernardo - MA, 15 de
fevereiro de 2016. MARIA IRACILDA COSTA - Pregoeira da Câmara
Municipal de Vereadores de São Bernardo - MA.

MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
DOMARANHÃO

LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENClAL·N° 002-2016. A
Pre tura Municipal de Alto Alegre do Maranhão, através de sua Co-
1 .ssão Permanente de Licitações, toma público aos interessados que,
com base na Lei n'' 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei
n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 8 horas do dia
9 de março de 2016, Licitação na modalidade Pregão Presencia In" 002-
2016, te o por objeto a Contratação de Empresa para fornecimento
de a mineral e Gás -GLP O Edital e seus Anexos estão à disposição
d interessados das 8h às 12h, onde poderá ser consultado gratuita-

te ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 100,00
(cem is), Através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
ENDE ÇO: Prefeitura Municipal deAlto Alegre doMaranhão, localizada
naRua Di' Yeigas/n -Centro -Alto AlegredoMaranhão - CEP.: 65413-000.
Alto Alegre o Maranhão - MA, 4 de fevereiro de 2016.

lCITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003-2016. A
unicipal de Alto Alegre do Maranhão, através de sua Co-

missão P anente de Licitações, torna público aos interessados que,
com b e na Lei n" 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei
n" 8. 6/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 10 horas
d dia 9 de março de 2016, Licitação na modalidade Pregão
resencial n" 003-2016, tendo por objeto a Contratação de Em-

presa para fornecimento de alimentos preparados. O Edital e seus
Anexos estão à disposição dos interessados das 8horas às 12ho-
ras, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante
o recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem reais), Através
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). ENDEREÇO: Pre-
feitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão, localizada na Rua Dico
Veiga s/n - Centro - Alto Alegre do Maranhão - CEP.: 65413-000.
A!to Alegre do Maranhão, 4 de fevereiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 004-2016. A
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - Maranhão, através
de sua Comissão Permanente de Licitações, toma público aos interes-
sados que, com base na Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14


