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 LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
017/2017. Processo Administrativo nº 02.0902.0001/2017. 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 prestação de serviços de locação de veículos diversos para
atender as necessidades do 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 08 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
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), 17 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa
– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
018/2017. Processo Administrativo nº 02.0902.0002/2017. 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 aquisição de 01 (uma) viatura tipo
ambulância de suporte básico, equipada com materiais e equipamentos de atendimento médico de urgência, 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 08 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
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), 17 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa
– Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
019/2017. Processo Administrativo nº 02.0902.0003/2017. 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 a prestação serviços de comunicação, publicidade, divulgação das ações do governo, mídias, postagem em sites, 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 14:00 horas do dia 08 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 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), 17 de Fevereiro de
2017. Francisco Alex Campos Pedrosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
020/2017. Processo Administrativo nº 02.0902.0004/2017. 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 gêneros ali-
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mentícios diversos para a 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 16:00
horas do dia 08 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 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), 17 de Fevereiro de
2017. Francisco Alex Campos Pedrosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº
003/2017. Processo Administrativo nº 02.0902.0005/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando a contratação de empresa especializada em locação, manutenção preventiva, corretiva e treinamento de software, abrangendo
todas as atividades administrativas, Financeira, Patrimonial,
Tributária, Recursos Humanos e Transparências, para atender as
necessidades do Município, em conformidade com as especificações contidas no Edital, 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 10 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), 17 de Fevereiro de 2017. Galileu Novo Fraga –
Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº
004/2017. Processo Administrativo nº 02.0902.0006/2017. A
Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de urnas funerárias e serviços fúnebres para atender as necessidades do Município, em conformidade com as especificações contidas no Edital, 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 11:00 horas do dia 10 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 pro-

posta. 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), 17 de Fevereiro de
2017. Galileu Novo Fraga – Presidente da CPL
.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0009/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de PEDREIRAS - MA, através das Secretarias Municipais.
OBJETO: fornecimento de água mineral (copos, garrafa e
galão) para atender as necessidades desta Secretaria. DATA
DA ASSINATURA: 15/02/2017. CONTRATADO E.S. CESAR- COMERCIO-ME, CNPJ N.º 11.249.308/0001-91,
LOCALIZADA NA RUA BENILDE NINA, 169, PRAINHA,
PEDREIRAS-MA, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.222.18-4,
REPRESENTANTE: ELISAMAR SATURNINO CESAR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 68.050,00 (Sessenta e oito mil
e cinquenta reais) . VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2017. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Antônio França
de Sousa- Prefeito Municipal. Pedreiras/MA, 15 de Fevereiro
de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 006/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
PEDREIRAS - MA, através da Secretaria Municipal de Cultura. OBJETO: contratação de empresa especializada para organização e realização das festividades carnavalescas para atender as necessidades desta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 15/02/2017 CONTRATADO CARLOS PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA ME, com sede e endereço com sede e
endereço na RUA Anquises Gonçalves, 396- Centro, Município de Pedreiras – MA, Inscrita no CNPJ sob o n°
13.081.946/0001-71, não inscrito na receita estadual, REPRESENTANTE: CARLOS PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 102.000,00 (Cento e dois mil
reais). VIGÊNCIA: 15/05/2017. BASE LEGAL: Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações. ANTONIO FRANÇA DE SOUSA –
Prefeito Municipal. Pedreiras/MA, 15 de Fevereiro de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 006/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
PEDREIRAS - MA, através da Secretaria Municipal de Cultura. OBJETO: contratação de empresa especializada para organização e realização das festividades carnavalescas para atender as necessidades desta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 15/02/2017 CONTRATADO C.A.A. CAVALCANTE
EVENTOS, com sede e endereço na RUA ABILIO MONTEIRO,1020 ENGENHO, Município de Pedreiras – MA, Inscrita
no CNPJ sob o n° 23.171.332/0001-34, não inscrito na receita
estadual, REPRESENTANTE: CARLOS AUGUSTO ARAUJO CAVALVANTE e seu procurador JOÃO ALBERTO
ROLIM MESQUITA VALOR DO CONTRATO: R$
491.999,99 (Quatrocentos e noventa e um mil e novecentos e
noventa e nove reais). VIGÊNCIA: 15/05/2017. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Antônio França de
Sousa- Prefeito Municipal. Pedreiras/MA, 15 de Fevereiro de
2017.
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COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Pedreiras-MA através do seu pregoeiro COMUNICA a quem possa interessar que a empresa L.
M. S. Pinto Comercio - ME CNPJ: 15.244.887/0001-30, ingressou com recurso contra seu descredenciamento referente a
Tomada de Preço 002/2017- Tipo Menor Preço, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento (recarga) de gases
medicinais e gás de cozinha sendo o mesmo encaminhado aos
demais licitantes interessados para se desejarem apresentar suas
contra razões no mesmo prazo do recorrente. Pedreiras/MA, 15
de Fevereiro de 2017. Gallileu Novo Fraga – Presidente Comissão Permanente de Licitação.
A Prefeitura Municipal de Pedreiras-MA através do seu pregoeiro COMUNICA a quem possa interessar que os envelopes
de habilitação não abertos referente ao pregão 006/2017objetivando contratação de empresa para prestação de serviços
de organização e realização das festividades carnavalescas
encontra-se disponíveis para devolução na Comissão Permanente de Licitação deste município pelo prazo de 30 dias, após
este os mesmos serão descartados. Pedreiras/MA, 15 de Fevereiro de 2017. Francisco Alex Campos Pedrosa-Pregoeiro.

Pedreiras-MA, 20 de fevereiro de 2017.

