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AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA 
E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB

RATIFICAÇÃO Nº004/2019.DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo 
Administrativo nº 0231012/2019-MOB. Em cumprimento ao Art. 
26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Adjudicação Nº 
011/2019 - CSL/MOB, e Parecer da ASJUR-MOB,  Anexo aos au-
tos, Ratifico a Dispensa de Licitação  respaldado no Art. 24, inciso 
II, § 1º3 da Lei nº 8.666/93 e , autorizo a contratação direta e emis-
são da Nota de Empenho com a Empresa ELEVADORES HEXCEL 
LTDA – CNPJ nº 10.599.628/0001-09, para prestação dos serviços 
de conserto de 1 (um) elevador marca Otis instalado na sede da MOB 
com fornecimento de peças conforme especificações contidas no ter-
mo de referência, no valor de R$ 4.997,45 (quatro mil novecentos e 
noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos)Determino a publicação 
do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição 
para sua eficácia, consoante dispõe o Art.26, caput da Lei nº8.666/93. DÊ-SE 
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE. São Luís (MA),04 de dezembro 
de 2019. LAWRENCE MELO PEREIRA Presidente

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE 
INDUSTRIAL DO MARANHÃO-INMEQ/MA

EXTRATO  DE DISPENSA Nº. 05/2019-INMEQ-MA EXTRATO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. TERMO DE RATIFICAÇÃO. 
PROCESSO Nº 241137/2019 – INMEQ/MA.  Em conformidade 
com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as 
prescrições legais pertinentes, com base no art. 24, Inciso II da Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e justifi-
cativa por parecer da Procuradoria Jurídica do INMEQ-MA, Ratifico 
e Autorizo a contratação por dispensa de licitação, nos seguintes ter-
mos: CONTRATANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUA-
LIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃO-INMEQ-MA (CNPJ nº. 
01.596.450/0001-51). CONTRATADO: ELIEZER LOURENCO DA 
SILVA (MANÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS), devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº. 11.705.721/0001-13. OBJETO: Contratação de empresa 
para aquisição de aparelhos de ares condicionados para atender as ne-
cessidades do INMEQ/MA. Base Legal: artigo 24, II, da Lei Federal nº 
8.666/93. Vigência: até 31/12/2019, com início a partir da data de sua 
assinatura Valor Global: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 0211; Elemento de Des-
pesa: 3.4.4.9.0.52.12 – aparelhos e utensílios domésticos; SUBAÇÃO: 
000985 – Serviços técnicos metrológicos no Estado do Maranhão. São 
Luís/MA, 04 de dezembro de 2019. JOSÉ DE RIBAMAR MENDES – 
PRESIDENTE/INMEQ-MA. São Luís, 04 de dezembro de 2019. José 
de Ribamar Mendes Presidente do INMEQ/MA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO - PMMA

RESULTADO DE LICITAÇÃO Aviso de Resultado de Licitação. 
Pregão Presencial nº 12/2019-CSL/PMMA. Processo Administrativo 
n° 172.859/2019-PMMA. A Comissão Setorial Permanente de Licita-
ção - CSL/PMMA, através do seu Presidente torna público, o resulta-
do da licitação na modalidade em epigrafe, referente ao Objeto: Aqui-
sição de equipamentos de informática para as Seções Administrativas 
e Unidades da PMMA, na Região da Grande Ilha, sendo declarada 
vencedora a Empresa M.E. M. Comércio e Serviços de Informática 
Ltda - EPP, C.N.P.J. nº 00.848.043/0001-21, São Luís - MA, 02 de 
dezembro de 2019. Maj QOPM – Douglas Sousa Corrêa Pregoeiro 
Oficial da CSL/PMMA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO - CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019 
– PRE/CAEMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5262/2019 
- CAEMA A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – 
CAEMA, UASG: 926291, realizará por meio do sistema Comprasnet 

às 9 horas (horário de Brasília) do dia 06 de janeiro de 2020, na 
Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, nesta Capital, Pregão Eletrônico, 
do tipo maior desconto, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para a prestação dos serviços de manutenção corretiva 
de transformadores. A presente licitação reger-se-á nos termos da nos 
termos da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, do Regulamento de Licita-
ções e Contratos da CAEMA, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, do Decreto nº 
10.024 de 20/09/2019 e demais normas pertinentes à espécie. Esse 
Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico www.caema.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gra-
tuitamente, ou na sede da CAEMA na Rua Silva Jardim, nº 307, bair-
ro Centro, São Luís, CEP: 65.020-906. Informações adicionais, no 
mesmo endereço, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 e pelo e-mail 
centrallicitacao@caema.ma.gov.br. São Luís/MA, 04 de dezembro 
de 2019. DANILO CÉSAR G. RIOS Pregoeiro Substituto

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 
– SRP. A Câmara Municipal de Buriticupu torna público aos inte-
ressados que realizará, na sede da Câmara Municipal de Buriticupu, 
localizada à Rua Nelson Pereira Dias, n° 01, Centro, Buriticupu – 
MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 
3.555/2000, e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Com-
plementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando, subsidiariamen-
te, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de-
mais normas pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando o registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de material de limpeza e gêneros alimentícios para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Buriticupu para o ano de 2020, 
conforme edital e seus anexos. Data de Abertura: 20 de dezembro de 
2019; horário: às 10h00min (dez horas). O edital e seus anexos po-
derão ser consultados e/ou adquiridos gratuitamente, a partir da data 
de sua publicação, em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário 
de 08h00min ás 12h00min na Câmara Municipal de Buriticupu, Sala 
de Comissão de Licitação, localizada à Rua Nelson Pereira Dias, n° 
01, Centro, Buriticupu – MA. Informações adicionais, no mesmo en-
dereço, pelo telefone (98) 3664-6420 e/ou e-mail: cpldeburiticupu@
gmail.com. Buriticupu – MA, 03 de dezembro de 2019. Aristides Pe-
reira da Silva Neto. Presidente da Câmara Municipal

 CÂMARA  MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019. A 
Câmara Municipal de Duque Bacelar/MA, torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial, tipo menor preço, Regida pela Lei Federal 10.520/02, subsi-
diariamente, a Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. OBJETO: 
Locação de Veículo, presidida pelo pregoeiro, da Prefeitura Municipal 
de Duque Bacelar, instituído pela portaria 02/2019, no prédio da Câmara 
Municipal, situada à Av. Coronel Rosalino, s/n Centro. DATA ABERTU-
RA: 19/12/2019 às 15:00hs . O Edital e seus anexos estão a disposição 
dos interessados no endereço supracitado de 2ª a 6ª feiras das 8:00 às 
12:00 horas. Duque Bacelar/MA, 04 de dezembro de 2019. Washington 
Carlos F. dos Santos Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019. 
PROCESSO Nº 017/2019. A Câmara Municipal de São Bernardo/
MA, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados 
que realizará  que no dia 19 de dezembro de 2019, às 14:00hs, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua 
Conego Nestor nº215-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor 
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Preço por Item, para contratação de sociedade de advogados para 
prestação de serviços jurídicos de atuação consultiva e contencio-
sa com atendimento personalizado à Câmara Municipal de São 
Bernardo/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993. O Edital se encontra a disposição dos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Conego 
Nestor nº215-Centro, CEP: 65.550-000, São Bernardo/MA, no horário 
das 08:00 às 11:00 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou 
obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
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 acima. São Bernardo/MA, 12 de fevereiro de 
2019. RENATA LIMA FERREIRA - Pregoeira Oficial - Câmara 
Municipal de São Bernardo/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019 
– 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 19 de De-
zembro de 2019 às 14:00h (quatorze horas), a licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 057/2019, do tipo Menor Preço (por item), tendo 
por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses visando 
a Registro de preços para eventual aquisição de certificados digitais 
e-CPF e e-CNPJ, com validade de 12 (doze) meses, contemplando 
dispositivos tokens USB para armazenamento de certificado digital 
com garantia técnica, bem como eventual prestação de serviço de vi-
sita às dependências dos órgãos do Poder Executivo Municipal.. 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 pela pregoeira 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 ou pelo telefone 
(99) 3538-8666 – Ramal 222. Açailândia (MA),4 de Dezembro de 
2019. Denilson Odilon Fonsêca PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 – 
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 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar no dia 19 de dezembro de 2019 às 09 h (nove 
horas), a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 059/2019, do 
tipo Menor Preço (por item), tendo por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
especializadas no fornecimento e instalação de equipamentos para 
academias ao ar livre de interesse da Secretaria Municipal de Admi-
nistração. A presente licitação será realizada no auditório da Prefei-
tura Municipal de Açailândia, 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 (quatorze horas) e 
no sítio oficial deste poder executivo – www.acailandia.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclare-
cimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacao@acai-
landia.ma.gov.br. Açailândia (MA), 04 de dezembro de 2019.Denilson 
Odilon Fonsêca Pregoeiro.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: Registro de Preços na sua 
Forma Pregão Presencial. NÚMERO: 025/2019 ORGÃO REALI-
ZADOR: Comissão Permanente de Licitação  BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e Decreto Federal 7892/13. TIPO: Menor preço por item. 
OBJETO: Reforma de Moveis (carteiras e mesas escolares) das Esco-
las da Rede Municipal de Ensino do Município de Aldeias Altas-Ma.  
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Juventude, Esporte e lazer. LOCAL: Prédio da Comissão Permanente 
de Licitação. ENDEREÇO: Av. João Rosa, 285, Centro, Aldeais Al-
tas - Ma. DATA: 18 de Dezembro de 2019. HORÁRIO: 10:00 (dez 
horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço supra de 2a a 6a feira no horário de 08h00min 
às 13h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante a entrega de 02 (duas) resma de papel (500 folhas), tamanho 
A4, 210 x 297 mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação 
do Município, referente ao custo de reprodução. PREGOEIRO: Igor 
Mario C. dos Santos. Aldeias Altas - MA, 02 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial N° 044/2019. O municí-
pio de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meio 
da Comissão Central de Licitações e Contratos - CCLC, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Muni-
cipal nº 001/2017, Decreto Municipal nº 034/2017, Lei nº 123/2006 
e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 003/2017, e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
Decreto Municipal nº 033/2017 e demais legislações aplicáveis, fará 
realizar no dia 19 de Dezembro de 2019 às 08:00h (oito horas), lici-
tação na modalidade Pregão Presencial, sob o n° 044/2019, do tipo 
Maior Desconto (por item), objetivando Registro de preços por 12 
(doze) meses para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), de 
interesse desta administração pública. A presente licitação será reali-
zada na sala da CCLC da Prefeitura Municipal de Arari, com sede à 
Av. Dr. João da Silva Lima, s/nº, Centro, Arari-MA. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de se-
gunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 08:00h às 13:00h 
e no sítio oficial deste poder executivo - www.arari.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço acima mencionado ou pelo e-mail: cclc@ara-
ri.ma.gov.br ou pelos telefones (98) 3453-1140 - ramal 31 / 98405-
6410 / 98129-4642. Arari-MA, 4 de Dezembro de 2019. Raimundo de 
Jesus Silva Sousa. Chefe de Gabinete.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial N° 045/2019. O municí-
pio de Arari-MA, através da Prefeitura Municipal de Arari, por meio 
da Comissão Central de Licitações e Contratos, torna público aos in-
teressados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
001/2017, Decreto Municipal nº 034/2017, Lei nº 123/2006 e altera-
ções posteriores, Decreto Municipal nº 003/2017, e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto 
Municipal nº 033/2017 e demais legislações aplicáveis, fará realizar 
no dia 19 de Dezembro de 2019 às 11:00h (onze horas), licitação 
na modalidade Pregão Presencial, sob o n° 045/2019, do tipo Menor 
Preço (por item), objetivando Registro de preços por 12 (doze) meses 
para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento 
de insumos hospitalares, de interesse da Secretaria de Saúde. A pre-
sente licitação será realizada na Prefeitura Municipal de Arari, com 


