Estado do Maranhão
Prefeitura de Pedreiras

Diário Oficial
Lei nº 1.206, de 10 de Novembro de 2006.
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AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
002/2017. Processo Administrativo nº 02.1301.0002/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que foi REABERTO o PRAZO de ABERTURA da
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para
a prestação de serviços de limpeza pública na sede do Município,
marcada para realizar-se anteriormente às 10:00 horas do dia 02
de fevereiro de 2017, ficando a nova data de abertura para o dia
22 de fevereiro de 2017, às 09:00 horas. A sessão pública de
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, situada à Rua São Benedito, s/n, Bairro São
Francisco, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de
DAM, de 2ª a 6ª das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de Fevereiro de
2017. Francisco Alex Campos Pedrosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
010/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.0001/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços de exames
clínicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
005/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2017. A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados,

em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de Fevereiro de
2017. Francisco Alex Campos Pedrosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
011/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.0002/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I
do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017
e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às
15:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2017. A sessão pública de
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, situada à Rua São Benedito, s/n, Bairro São
Francisco, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de
DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de Fevereiro de
2017. Francisco Alex Campos Pedrosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
012/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.0003/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos
e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com Termo de
Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 005/2017 e subsidiariamente as disposi-
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ções da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 23 de
fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua
São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do e E-mail: cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras
(MA), 08 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa
– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
013/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.0004/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para o fornecimento de uniformes,
camisetas, vestimentas hospitalares e correlatos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com
Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e
as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 23 de
fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua
São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do e E-mail: cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras
(MA), 06 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa
– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
014/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.0005/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a aquisição de 03(três) veículos automotivos, zero km, sendo 02
(dois) tipo passeio, flex, 5 portas e 01 (um) tipo pick-up, 4x4,
diesel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
005/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2017. A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados,
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mes-

mo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de Fevereiro de
2017. Francisco Alex Campos Pedrosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
015/2017. Processo Administrativo nº 02.2901.0006/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de
cartucho de toner para impressoras laser, com a cessão de equipamentos novos, em regime de comodato para atender as necessidades das Secretarias deste município, em conformidade com
Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e
as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 24 de
fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua
São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do e E-mail: cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras
(MA), 06 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa
– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
016/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.0007/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão,
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando
a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis
(óleo diesel comum, S10, gasolina comum, etanol) para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade
com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2017 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e
as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 24 de
fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua
São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e
através do e E-mail: cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras
(MA), 08 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa
– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2017. Processo Administrativo nº 02.3101.008/2017. A
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Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento
dos interessados que está realizando Chamada Pública, do tipo
Menor Preço, por item, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios diversos da Agricultura Familiar para a composição de
merenda escolar em conformidade com as resoluções CD/FNDE
038/2009 e 025/2012 para atender as necessidades do Município,
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 realizar-se às 09:00 horas do dia 17 de março de 2017. A
sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua São Benedito, s/n,
Bairro São Francisco, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados
no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante
pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.pedreiras2@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de Fevereiro de
2017. Galileu Novo Fraga – Presidente da CPL.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
EXTRATO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. Pelo presente termo considerada a ata
de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto de
contratação de empresa para prestação de serviços de organização e realização das festividades carnavalescas para atender as
necessidades da secretaria municipal, à proponente abaixo registrada, consoante dispõe o edital. CARLOS PAULA PEREIRA
DE OLIVEIRA ME END: RUA ANQUIESES GONÇALVES,
396 CENTRO PEDREIRAS – MA / 65.725-000 CNPJ:
13.08.946/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: NÃO INSCRITO Pedreiras/MA, 09 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex
Campos Pedrosa Pregoeiro
EXTRATO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. Pelo presente termo considerada a ata
de julgamento do processo em epígrafe, adjudico o objeto de
contratação de empresa para prestação de serviços de organização e realização das festividades carnavalescas para atender as
necessidades da secretaria municipal, à proponente abaixo registrada, consoante dispõe o edital. C. A. A CAVALCANTE
EVENTOS END: RUA ABILIO MONTEIRO, 1020 ENGENHO PEDREIRAS – MA / 65.725-000 CNPJ: 23.171.332/000134 INSCRIÇÃO TADUAL: NÃO INSCRITO Pedreiras/MA, 09
de Fevereiro de 2017.Francisco Alex Campos Pedrosa Pregoeiro

Pedreiras-MA, 09 de fevereiro de 2017.

