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http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/ onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente.

São José de Ribamar, 27 de maio de 2019.
SAPHYRA DIAS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 354/2019
A Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ

sob o nº 05.631.031/0001-64, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela
Portaria nº 1.060 - 2019 de 02 de Janeiro 2019 torna público, que procederá a
licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 010/2019. OBJETIVANDO: À
Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para realização e organização da Festa
Juninas - 2019 no Município de Sítio Novo - MA, conforme especificações constantes
no termo de referência, Anexo I. DATA DA ABERTURA: 11 de Junho de 2019 às 09:10h,
na sala da CPL localizada sede da Prefeitura Municipal, situada à Av. Presidente José
Sarney, s/n, Centro, CEP: 65.925-000 - Sítio Novo/MA. TIPO: Menor Preço. REGIME DE
EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº
10.520/2002, subsidiariamente com a Lei Federal 8.666/93.

A obtenção do edital, poderá ser através do portal da transparência do
Município de Sítio Novo - MA e Mural de Licitações - TCE-MA, podendo ser consultado
também presencialmente ou ainda adquirido via impresso mediante o recolhimento de
R$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), no
endereço supra, das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira

Sítio Novo-MA, 24 de maio de 2019.
JOÃO CARVALHO DOS REIS

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190387/2019. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e a empresa PENTÁGONO COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob n° 00.480.281/0001-27, sediada na BR 316, nº 01, Betel, CEP nº 65.380-000, Bom
Jardim/MA. OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas no
Município de Trizidela do Vale/MA conforme contrato de repasse nº 866267/2018, Tomada
de Preços n° 008/2019 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas
alterações. VALOR: R$ 464.558,41 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e
Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos). VIGÊNCIA: 07 de maio de 2019 a 31
de dezembro de 2019. SIGNATÁRIOS: Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr.º Rivaldo
dos Santos Sousa, pela Contratante e o Sr. Fabio Silva Froz (Procurador), pela contratada.
Trizidela do Vale - MA, 07 de maio de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019

A Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, através da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2019 de 03 de
janeiro de 2019, torna público que realizará às 08h00min (oito horas) do dia 17 de junho
de 2019, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Deputado Carlos
Melo, Nº 1670 - Aeroporto, Trizidela do Vale - MA, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto Contratação de pessoa jurídica para
elaboração do diagnóstico ambiental municipal de bacias hidrográficas e na proteção e
conservação dos mananciais de abastecimento superficiais e/ou subterrâneos do município
de Trizidela do Vale/MA, conforme proposta nº 060516/2018 do Ministério do Meio
Ambiente, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 alterada pela Lei Complementar
nº 147/2014.

O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 13h00min, onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo telefone
(99) 98276-2653.

Trizidela do Vale-MA, 20 de maio de 2019.
FELIPE PINHEIRO NOGUEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através da Pregoeira, torna público
aos interessados que o Edital de licitação supra citado, foi alterado através do Edital
Complementar nº 001/2019. Assim, fica alterada a data de abertura para o dia 10/06/2019.
Entrega dos Envelopes contendo a Proposta de Preços, Documentos de Habilitação e os
Documentos do Credenciamento deverão ser entregues à Equipe Pregoeira até o dia 10 de
junho de 2019 às 07h30min (horário de Mato Grosso). A íntegra do Edital Complementar
bem como do Edital Completo poderá ser retirada pelo site www.araputanga.mt.gov.br.
(quando o edital for baixado pelo site as empresas poderão encaminhar seus dados
empresariais para o e-mail seplan3@araputanga.mt.gov.br). As demais cláusulas do Edital
do Pregão Presencial Nº 011/2019 permanecem inalteradas. Informações detalhadas do
edital completo e complementar poderão ser obtidas no endereço supracitado em horário
de funcionamento deste órgão.

Araputanga-MT, 28 de maio de 2019.
LUCIANA LINA DE BARROS CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
DESPACHO DE 28 DE MAIO DE 2019

Processo Licitatorio nº 007/2019
O Processo licitatório na modalidade Adesão à ARP - Pregão Presencial

007/2019 destinada à REFERE - SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇ ÃO
DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER
AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL., obedeceu a todas as formalidades legais
inscritas na Lei Nº 8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação, cumprindo com as determinações legais,
classificou as propostas apresentadas de conformidade com os critérios estabelecidos na
Adesão à ARP - Pregão Presencial 007/2019, decorrido o prazo recursal sem quaisquer
manifestações das partes interessadas. Assim sendo, tendo-se em vista a regularidade do
procedimento licitatório, homologo o Julgamento da Comissão Permanente de Licitação,
dando como proponente(s) vencedor(es) a(s) empresa(s): 1) COOPERATIVA DE T R A BA L H O
VALE DO TELES PIRES inscrito no CNPJ/CPF Nº 21.679.098/0001-25 no valor total dos itens
vencidos de R$ 516.991,20 (quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e um reais
e vinte centavos).A(s) proposta(s) apresentada(s) foi (foram) a(s) mais vantajosa(s) para a

administração municipal, razão pela qual ADJUDICO E HOMOLOGO a(s) proposta(s)
vencedora(s) do objeto da presente licitação.

MAURO RUI HEISLER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICONº 9/2019-SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, nomeado
pelo Decreto Municipal nº 06/2018, vem a público divulgar, para o conhecimento dos
interessados e para fazer constar no edital do Pregão Eletrônico nº 009/2019, cujo o objeto
é o Registro de preços para aquisições futuras de uma Pá Carregadeira e uma Escavadeira
Hidráulica, em seu Anexo I, TERMO DE REFERENCIA - ITEM 01 e ITEM 02, os seguintes
termos:

ITEM - 01: Onde se lê: Descrição: Pá Carregadeira, nova (zero hora de uso),
fabricada em 2019, motor diesel com no mínimo de 128 HP, peso operacional de até
12,000 kg, sistema de transmissão do motor com no mínimo 04 marchas a frente e 04 a
ré, radiadores com ventilação reversível, redução de poluentes no mínimo Tier III, cabine
fechada, fixa no chassi traseiro ROPS e FOPS e COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA, e equipada
com ar condicionado original de fábrica, contendo no mínimo 02 faróis dianteiro e 02
lanternas traseiras com sinalização de sentido (seta), luz de freio e ré, armação de caçamba
sistema Z BAR, caçamba com capacidade de até 2,0 m³, equipamento de monitoramento
e gerenciamento via satélite original da máquina incluso o serviço de gerenciamento via
satélite a ser feito pelo fabricante de máquina com fornecimento de relatórios de
consumo, falhas, localização e manutenções por no mínimo 01 ano gratuitos sem limite de
horas , garantia da máquina de no mínimo 24 meses.

Leia-se: DESCRIÇÃO: Pá Carregadeira, nova (zero hora de uso), fabricada em
2019, motor diesel com no mínimo de 128 HP, peso operacional de até 12,000 kg, sistema
de transmissão do motor com no mínimo 04 marchas a frente e 03 a ré, radiadores com
ventilação reversível, redução de poluentes no mínimo Tier III, cabine fechada, fixa no
chassi traseiro ROPS e FOPS e com saída de emergência, e equipada com ar condicionado
original de fábrica, contendo no mínimo 02 faróis dianteiro e 02 lanternas traseiras com
sinalização de sentido (seta), luz de freio e ré, armação de caçamba sistema Z BAR,
caçamba com capacidade de até 2,0 m³, equipamento de monitoramento e gerenciamento
via satélite original da máquina incluso o serviço de gerenciamento via satélite a ser feito
pelo fabricante de máquina com fornecimento de relatórios de consumo, falhas,
localização e manutenções por no mínimo 01 ano gratuitos sem limite de horas , garantia
da máquina de no mínimo 24 meses.

ITEM - 02: Onde se lê: Descrição: Escavadeira nova com zero hora de uso ,ano
mínimo de 2017 motor diesel ,mínimo 6 cilindros ,potência liquida mínima de 130 hp
,cabine fechada com ar condicionado rops ,transmissão acionada por motor de
deslocamento automático de duas velocidades em cada esteira ,sapata de garra tripla de
entre 600mm a 700 mm ,alcance máximo de escavação com braço de 2900mm de no
mínimo 9.870 mm ,velocidade de giro de no mínimo 12 rpm, caçamba de no miminho 12
m³,capacidade mínima do tanque de óleo hidráulico de 135 litros ,peso operacional mínimo
de 21000 kg, sistema de monitoramento e gerenciamento por satélite instalado de fábrica
,com assistência técnica autorizada comprovada dentro do estado da adquirente ,garantia
de no mínimo 1 ano sem limites de horas .

Leia-se: DESCRIÇÃO: Escavadeira nova com zero hora de uso ,ano mínimo de
2019 motor diesel ,mínimo 6 cilindros ,potência liquida mínima de 150 hp ,cabine fechada
com ar condicionado rops ,transmissão acionada por motor de deslocamento automático
de duas velocidades em cada esteira ,sapata de garra tripla de entre 600 mm a 700 mm
,alcance máximo de escavação com braço de 2900 mm de no mínimo 9.870 mm
,velocidade de giro de no mínimo 12 rpm, caçamba de no miminho 1,2 m³, capacidade
mínima do tanque de óleo hidráulico de 135 litros, peso operacional mínimo de 21000 kg,
sistema de monitoramento e gerenciamento por satélite instalado de fábrica ,com
assistência técnica autorizada comprovada dentro do estado da adquirente ,garantia de no
mínimo 1 ano sem limites de horas .

Permanece inalterada a data da Sessão Pública, mantida para o dia 31/05/2019
as 09:00 hs., observado o horário de Brasília (DF) e permanecem também inalteradas as
demais disposições editalícias.

Campos de Júlio - MT, 25 de maio de 2018.
MARCELO JOSÉ BATISTA DOS SANTOS LINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

A Prefeitura Municipal de Cláudia - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede administrativa na Av. Gaspar Dutra, S/nº, Centro, Cláudia
- Mt, Cep: 78.540-000, Inscrita no Cnpj 01.310.499/0001-04, Através da Sua Cpl - Comissão
Permanente de Licitação, Nomeada Pela Portaria N° 053/2019, Torna Público Para
Conhecimento os Interessados, que realizará às 08h00min (horário oficial de Cláudia -
Mt),do Dia 18 de Junho de 2019, Na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal, Sito a Av.
Gaspar Dutra, S/N°, Centro - Cláudia - Mt, abertura da tomada de preços nº 001/2019, pelo
menor preço global, para contratação de empresa de engenharia para a execução de obra
de terraplanagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjetas, sinalização horizontal e
vertical, acessibilidade, calçadas e urbanização, nas Avenidas Jose de Castro Doria, No
Segmento da Avenida Zenobio da Costa do Municipio de Cláudia/Mt, conforme projeto,
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo. O Edital poderá
ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Cláudia - Mt, Localizada Na Av. Gaspar Dutra,
S/N°, Centro, durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às
13h00min. maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário de expediente, das 07h00min às 13h00min,
ou através do telefone (66) 3546-3100.

Cláudia - Mt, 28 de maio de 2019.
ALTAMIR KURTEN

Prefeito

HEMILIN FERNANDA TIEDT
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT, através da sua Comissão
Permanente de Licitação, torna pública para conhecimento dos interessados que do
julgamento das Propostas Técnica (envelope 01) do Processo Licitatório sob Modalidade
Tomada de Preços nº 007/2019, foram classificadas as 05 (cinco) empresas participantes,
as quais obtiveram as seguintes classificação e pontuação: 1ª (Primeira) Classificada a
empresa "D" (PREIMA PUBLICIDADE LTDA - ME) com 66,20 pontos; 2ª (Segunda)
Classificada a empresa "C" (IDEAL AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EIRELI - ME) com 64,03
pontos; 3ª (Terceira) Classificada a empresa "B" (STUDIO 1 COMUNICAÇÃO LTDA - ME) com
61,90 pontos; 4ª (Quarta) Classificada a empresa "E" (AGÊNCIA TRADICIONAL E DIGITAL
EIRELI - ME) com 61,88 pontos; e 5ª (Quinta) Classificada a empresa "A" (M. VITORINO DA
SILVA - ME) com 60,15 pontos.

Colider-MT, 28 de maio de 2019.
DEVANIL DE OLIVEIRA DA SILVA

Presidente da Comissão
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