
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

COM ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2016 - CPL

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA toma público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Pregão Presencial n° 009/2016-CPL, com objeto aquisição de 
material de construção para o atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal, de 
acordo com a Lei n° 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações.
Data de Abertura: 02 de Fevereiro de 2016 às 14:00 horas.
Endereço: Av. Senador La Rocque s/n Centro -  Buritirana -  MA.
Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação -  CPL, situada na Av. Senador La Rocque s/n Centro -  Buritirana -  MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

Buritirana (MA), 19 de Janeiro de 2016

/ j j £.*■/? 
Antônia Guimarães Mendes 

Pregoeira
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA:
DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 21/01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2016 - CPL 

OBJETO: Aquisição de materiais de construção para o atendimento das necessidades da Administração 
Pública Municipal.
ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2016 às 14:00 horas.
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro -  Buritirana -  MA.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL, situada na Av. Senador La Rocque s/n Centro -  Buritirana -  MA, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) através de Documento de Arrecadação Municipal -  DAM, das 08:00 hs às 12:00 hs. ANTONIA 
GUIMARÃES MENDES - PREGOEIRA



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS QUINTA-FEIRA, 21-JA N EIRO -201

dor La Rocque s/n Centro - Buritirana - MA, onde poderão ser consul
tados gratuitamente ou obtidos mediante solicitação, das 8 h às 12h.

ços, do tipo menor preço global/lote, objetivando a contratação de 
empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e higiene e utensílios de copa e cozinha para atender as neces
sidades da Secretaria M unicipal de Assistência Social, em conformi
dade com as especificações contidas no Edital, o qual será processa
do e julgado em conformidade com  a Lei Federal n.“ 8.666/93 e 
alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 14 
horas do dia 12 de fevereiro de 2 0 16. A sessão pública de julgamen
to será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Ad
ministração, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localiza
da no Prédio da Prefeitura à Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra - B 
- Cohab, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os enve
lopes de habilitação e propostas, o Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra, de segunda a sexta, das 8h ás 12h. 
Buriti Bravo - MA, em 19 de janeiro de 2016. CARLOS ALAR1CO  
FRANCISCO DUARTE - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÃNDIA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2016 - 
REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Açailândia (MA), atra
vés da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Cen
tral de Licitação - CCL, torna público aos interessados que, com base 
naL ein0 10.520/02, Lei Complementam0. 123/2006, Decreto Munici
pal n° 134/15, Decreto Municipal n° 135/15, Decreto Municipal n° 
136/15 e subsídiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar às 9 horas do dia 3 de fevereiro de 
2016, Licitação na modalidade Pregão n° 001/2016, para registro de 
preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios des
tinados à alimentação escolar (merenda escolar) de interesse da Secreta
ria Municipal de Educação. A presente Licitação será realizada na sala 
de reunião da Prefeitura Municipal de Açailândia, situada na Av. Santa 
Luzia, s/n", Parque das Nações, CEP n“ 65.930-000, Açailândia (MA) 
e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. Esta Licita
ção terá itens destinados à participação exclusiva de MEs/EPPs, con
forme Lei Complementar n° 147/2014. O Edital e seus Anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6* feira, no 
horário das 8h às I2h e no sítio oficia l deste poder executivo - 
www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gra
tuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra. Açailândia (MA), 
19 de janeiro de 2016. GEAN DA CONCEIÇÃO FEITOSA - Pregoeiro. 
DECRETO N° 254/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2016. A
Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, toma 
público que no dia 4/2/2016, às 9 horas, realizara Licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial menor preço por item, tendo por objeto a 
contratação de empresa para realização do carnaval 2016. Tema: "Segun
da-Feira Folia 2016" no Munícipío de Matões do Norte/MA. O Edital 
poderá ser consultado gratuitamente ou retirado, mediante o recolhimen
to da importância de RS 50,00 (cinqüenta reais), através de DAM, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Avenida Antô
nio Sampaio, n° 100, Bairro Centro, Matões do Norte/MA, no horário 
das 8h às 12h. Informações na CPL. Matões do Norte/MA, 22/01/2016. 
JOSÉ RIBAMAR AGUIAR MEDEIROS - Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREG ÃO  PRESENCIAL Nu 001/2016 
OBJETO: aquisição de material de expediente para o atendimento 
das necessidades da Câmara M unicipal. ABERTURA: 2 de feverei
ro de 2016 às 9 horas. END EREÇO : Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro - Buritirana - MA. T IP O  LICITAÇÃO : menor preço por 
item. O BTENÇÃ O  DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão á

LUCCSETE LIMA BARBOSA - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016  
OBJETO: aquisição de material de limpeza para o atendimento das 
necessidades da Câmara Municipal. ABERTURA: 2 de fevereiro de 
2016 às 11 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - 
Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: menor preço por item. OB
TENÇ ÃO  DO EDITAL: O Edital e seus Anexos estão à disposição 
dos interessados no Setor de Licitação, situada na Av. Senador La 
Rocque s/n Centro - Buritirana - MA, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante solicitação, das 8h às 12h. 
LLC1NETE LIMA BARBOSA - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREG ÃO  PRESENCIAL N“ 009/2016 - 
CPL, OBJETO: aquisição de materiais de construção para o atendi
mento das necessidades da Administração Pública Municipal. ABER
TURA: 2 de fevereiro de 2016 às 14 horas. ENDEREÇO: Av. Senador 
La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA. TIPO  LICITAÇÃO: menor 
preço por item. O BTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, 
Buritirana - M A, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) atra
vés de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, das 8 h às 12 h. 
ANTÔNIA G UIM ARÃES M ENDES - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N” 010/2016 - 
CPL. OBJETO: locação de veículos para o atendimento das necessi
dades da Administração Pública Municipal, ABERTURA: 2 de feverei
ro de 2016 às 16 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n. 
Centro, Buritirana, MA. TIPO LICITAÇÃO : menor preço por item. 
O B T E N Ç Ã O  DO EDITAL: O Editai e seus A nexos estão à dis
posição dos interessados na C om issão Permanente de Licitação - 
CPL, situada na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - 
M A, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos me
diante o  pagamento no valor de RS 20,00 (vinte reais) através 
de Docum ento de Arrecadação M unicipal - DAM , das 8h às 12h. 
AN T Ô N IA  G U IM A R Ã ES M E N D E S - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N“ 011/2016 - 
CPL. OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviços 
de manutenção e atualização do site e portal da transparência da Admi
nistração Pública Municipal ABERTURA: 2 de fevereiro de 2016 às 17 
horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - 
MA. TIPO  LICITAÇÃO: menor preço global. OBTENÇÃO DO  
EDITAL: O Edital e  seus Anexos estão à disposição dos interessados 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Av. Senador La 
Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA, onde poderão ser consultados gratui
tamente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, das Sltàs 12h. 
ANTÔNIA GUIM ARÃES M ENDES-Pregoeira. LriD

PREFEITURA MUNICBPAL DE ESTRFÍTO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO P R E SE N O A L  N° 005/2016 
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal 
de Estreito MA através do seu Pregoeiro Municipal, devidamente au
torizado pela Portaria n° 015/2013 comunica aos interessados que pro
moverá Licitação do tipo menor preço por item na modalidade Pregão 
Presencial, visando a contratação de empresa do ramo pertinente para 
prestação de serviço de locação de palco, tenda, som, iluminação e 
banheiros químicos de interesse das Secretarias do Município, A abertura

http://www.acailandia.ma.gov.br


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

COM ISSÃO PERM ANENTE DE LICITAÇÃO

PARA:
JORNAL “PEQUENO”
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 20/01/2016

PREFEITUR A M UNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
CO M ISSÃO  PERM ANENTE DE LICITAÇÃO  

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREG ÃO  PRESENCIAL N° 009/2016 - CPL  

O BJETO : Aquisição de materiais de construção para o atendimento 
das necessidades da Administração Pública Municipal.
ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2016 às 14:00 horas.
ENDEREÇO : Av. Senador La Rocque s/n. Centro -  Buritirana -  
MA.
TIPO  LICITAÇÃO : Menor Preço por Item.
O BTENÇÃ O  DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação -  
CPL, situada na Av. Senador La Rocque s/n Centro -  Buritirana -  
MA. onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
o pagamento no valor de RS 20,00 (vinte reais) através de Documento 
de Arrecadação Municipal -  DAM, das 08:00 hs às 12:00 hs. 
AN TÔ N IA G UIM ARÃES M ENDES - PREGOE1RA
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Descontente com governo, PT e Lula, 
Delcídio pode aderir à delação premiada
Irritado com o governo, o PT e 
o e.vpresidenie Lula, que não 
teriam se movimentado em 
favor de seu habeas corpos, o 
senador Deícidio da Amaral 
pode aderir à delação premiada. 
Segundo a colunista Mõmca 
Bergamo, do |onul

de S. Paulo. a especulaçàü é 
justificada pela coniraiac.do, por 
parte do político, do advogado 
A momo Figueiredo Basto, 
especialista em acordos de 
colaboração com a Jusiiça.
Se efetivamente aderir à 
delação, Delcídio abrirá ma o

de defender seu mandato como 
senador, pois o acordo prevê a 
confissão de crimes,
Delcidio foi levado para a 
Polícia Federal de BrasiHa na 
manhã de 25 de novembro, 
na 21* fase da operação Lava 
Jato, quando também foram

presos seu chefe de gabinete 
Diogo Ferreira e o presidente 
do banco 8TG  Pactuai, André 
Esteves.
Atualmente, Delcídio está 
preso num quartel do Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar 
de Brasília

Lição de Sobral Pinto pulveriza 
defesa dos bandidos do ‘petrolão’
AUGUSTO NUNÊS*

Os mentor« do manifesto dos advogados a favor da barri idagem do 
"petrolào*' devenam ter promovido a primeiro signatário, m mcmuriani,
0 mesire Márcio Thomaz Bastns, morto em novembro de 2014. Todos 
‘.empre foram discipulns do jurista que transformou o gabinete de ministro 
da Justiça em fábrica d? truques concebidos para eternizar a impun idade 
dos quadníheiros do “mensalâo,V Todos sâo devotos do cnmmalista que. 
dpsde que o freguês tnpasse pagar os honorários cobrados em dólares
pot huu traiu Iluda. enxeryçjvj filhos extremusus Jie em parrn «ias 
juramentados
Ingentemente o manifesto dos bacharéis. rva forma e no conteúdo, 
é unia seqüência de exumações da fórmula aperfeiçoada por Márcio 
lara defender o indefensável A falta de munição jundica, seu tresouão 

. ftiuriLu dlvejjvj j  wrdjdevum tapcuções. falácias e chicanai Em artigos, 
entrev isias ou discurse iras, ete primeiro descrevia o calvário imposto a 
outro cidadão sem culpas por policiais perversos, promotores desalmados 
p inizes sem coração. Depois, fazia o diabo para absolver culpados e
1 onde na i a execração perpétua os defensores da lei Foi o que hzetam os 
parteiros dn manifesm abjem
Os pupilos hoje liderados por um todmome famoso — Kakay — certamenie 
guardam cópias do texto do mestre publicado na l olha em junho de 2012 
Serei eu o juiz do meu cliente?", perguntou Márcio no titulo dn artigo 

que clamava pela imediata l bertaçào do cliente Carlmhos Cachoeira 
(”í arlos Augusto Ramos, cornado de Cachoeira", corrigiu o autor). "Nào
o conhecia, embora tivesse ouvido falar dele", explicou. Ouviu o suficiente 
paia tobiai R$15 milhões pela missão de garannrque o superbandido da 
ve£ envelhecesse em liberdade.
A pergunta dn tituln foi reiterada no quinto parágrafo: "Serei eu □ juiz 
do meu cliente?" Resposta; "Por principio, creio que não Sou advogado 
cnnsntuidn num procesvi criminal, C.nmo tantos, procurn defender com 
lealdade e vigor quem confiou a mim tal responsabilidade'1 Conversa hada, 
ensinara ;j t n  uutubru d* 1944 o grande Hfrádito Fontoura Sobral Pinto, 
num trecho da caria endereçada ao amigo Augusto Frederico Schmudt e 
ieproduzidd pela coluna. Confira.
“O primeiro e mais fundairtuml devei- do advogado t  ser o juiz inicial tia causa que lhe levam para patrocinar. Incumbe-lhe, antes de tudo. examinar minuciosamente a hipótese para ver se ela é realmente defensável em face dos preceitos da justiça- Só depois 
de que eu me convenço de que a Justiça está com a parte que me 
procura i  que me ponho à sua dísposipAo”.
“Não hã exagero na velha máxima: o acusado è sempre um oprimido", 
derramou-se Márcio poucas linhas depois ‘Ao ielar pela independência da 
deiesj técnica. cumprimos não só um dever de consciência, mas princípios 
que garantem a dignidade do ser humano no processo. Assim nos 
mantemos fiéis aos valoics que. ao longo da vida, pi ofeswmos defender 
C/rmo* -m a melh* nwteira de servir ao povo brasileiro e a Constituição

livre e democrática de nosso pais"
Com quase 70 anos de antecedência, sem imaginar como seria n Brasi l 
da segunda década do século seguinte, Sobral Pinto desmotahzou esse 
blã-bla-blã de pona de delegacia com um parágrafo que coloca em 
Ifangdllws lambem a choradeira dos marcistas voluntariamente reiUuidos
i  carpideíras de corruptos confessos. A continuação da aula ministrada por 
Sobral pulvcriu a vigarice:
“A advocacia nio se destina ã defesa de quaisquer interesses. Nto 
basta a amizade ou honorários de vulto para que um advogado se 
sinta justificado diante de sua consciência pelo patrocínio de uma 
causa. O advogado não f. assim, um técnico às ordens desta ou 
daquela pessoa que $e dispõe a comparecer à Justiça. O advogado 
é, necessariamente, uma consciência escrupulosa ao serv iço tão 
sô dos interesses da justiça, incumbindo-lhe, por isto, aconselhar 
àquelas partes que o procuram a que não discutam aqueles casos 
nos quais nâolhcs assiste nenhuma razão'".
"A pródiga história brasileira dos abusos de poder jamais conheceu 
publicidade tão opressiva'', fantasiou o artigo na Faiha. "Aconteceu 
o mais amplo e sistemático vazamento de escutas confident iats. 
f.. ) Estranhamente, a violação de sigilo não causou indignação.
(, ) Trocou-se o valor constitucional da presunção de inocência pela 
intolerância do apedreja memo moral. Dia apos dia. apareceram diálogos 
descontextualizados, compondo um quadro que lançou Carlos Augusto na 
fogueira do óde generalizado”
Muitos momentos do manifesto que parecem psicografados por Márcio. 
Onde n mestre v iu fogueiras do ódio, os discípulos enxergaram uma 
Inquisição à brasi leira, Como o autor do artigo da Fuiha, os redatores do 
documento se proclamam grávidos de indignação com “d m e n o sc a b o  
a  p m s u n ç ã n  d e  in o c ê n c ia  l Á o loramemu .ie/eu i» i k  J tK iittu -nruv  
e Im u .y  a  u ffiifjío ^ã o  d e  J tjc u iw /m * * ai d e fe .u i\ «im
açu .sodas. a  c x e c r a ç â u p ú b h c a  d tts  r e u \  <t a  ai /wmjj<auMaj
d a  a d w K a c u t.
Sempre que Márcio Thomaz Bastos triunfava num tribunal, a Justiça 
amargava outra derrota, a mdade morna outra vez, gente com culpa no 
cartório escapava da cadeia, crescia a muftidào de brasileiros convencidos 
de que aqui o cri me compensa e batia a sensação de que lutar pela 
aplicação rigutuad da lei e j  luta mais vã A Lava Jotu mudou ludu O 
juiz Sei gm Moro e a força-tarefa de pmcuradnres federais desafiaram 
a arrogância dos poderosos immputáveis — e venceram O balanço da 
operação, divulgado no fim de 2015 prova que o Brasi i mudou E mudou 
para sempre
Todo réu, tnsisia-», tem diretio a um advogado de delesa. Mas doutor 
nenhum tem o direito de mentir para livrar o acusado que contratou 
seus serv tços de ser punido por crimes, que comprovadamente cometeu.
O ̂ Ivogado é o ;uiz tnKial da cauw Não pode agir como comparsa de 
rliente bandido.

(*) Jornalista

ê
*4À.
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CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA -  M A  

COMI5SÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO AVISO 

DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N« 0 0 2 /2 0 1 6  

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para o 

atendim ento das necessidades da Câmara Municipal 1/  

ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2016 às 11:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador la  Rocque s/n, Centro -  

Buritirana -  MA. TIPO LICITAÇÃO: M e n o r  Preço por 

Item . OBTENÇÃO DO EDITAL: 0  Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no Setor de 

Licitação, situada na Av. Senado r La Rocque s/n Ce ntro
-  Buritirana -  M A, onüe poderão ser consultados 

gratuitam ente ou obtidos mediante solicitação, das 

08:00 hs ás 12:00 hs. LUCINETE LIMA BARBOSA - 
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITIRANA -  M A  
COMISSÃO PERMANENTE D£ LICITAÇÃO AVISO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N í  0 0 9 /2 0 1 6  -  CPL 
OBJETO: Aquisição de materiais de construção parü 
o atendim ento das necessidades da Administração 
Pública Municipal. ABERTURA: 02 tíe Fevereiro de 
2016 ás 14:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La 
Rocque s/n, C entro -B uritirana -  MA. TIPO LICITAÇÃO: 
M enor Preço por Item . OBTENÇÃO DO EDITAL: O Eaital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na  
Comissão Permanente de Licitação -  CPL, situada 
na Av. Senador La Rocque s/n Centro -  Buritirana -  
M A, onde poderão ser consultados gratuitam ente ou 
obtidos m ediante o pagamento no valor de RS 20,00 
(vinte reais) através de Documento de Arrecadação 
M unicipal -  DAM, das 08:00 hs as 12 00 hs. ANTÔNIA  
GUIMARÃES MENDES -  PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA -  M A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE 1 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N* 0 1 0 /2 0 1 6  -  CPL I 
OBJETO: Locação de veículos para o atendim ento das 
necessidades da Administração Pública Municipal. 
ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2016 às 16:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro -  
Buritirana -  MA. TIPO LICITAÇÃO: M enor Preço por 
Item . OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão 
Perm anente de Licitação -  CPL, situada na Av. Senador 
La Rocque s/n Centro -  Burttirana -  MA, onde poderão 
ser consultados gratuitam ente ou obtidos m ediante o 
pagam ento no valor de R$ 20,00 (vinte reaisj através 
de Docum ento de Arrecadação Municspa -  DAM, das 
08:00  hs às 12:00 hs. ANTÔNIA GUIMARÃES MENDE5
-  PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA -  M A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N« 0 1 1 /2 0 1 6  -  CPL 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção e  atualização do site e 
portal da transparência da Administração Púbnca 
Municipal ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2016 às 
17:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro -  Buritirana -  M A  TIPO LICITAÇÃO: M enor 
Preço Global, OBTENÇÃO DO EDITAL: 0  Edita e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Comissão Perm anente de Licitação -  CPL, situada 
na Av. Senador La Rocque s/n Centro -  Buritirana -  
M A, onde poderão ser consultados gratuitam ente ou 
obtidos m ediante o pagamento no valor de R5 20,00 
(vinte reais) através de Documento de Arrecadação 
M unicipal -  DAM, das 08:00 hs as 12:00 hs. ANTÔNIA 
GUIMARÃES MENDES ■ PREGOEIRA

/
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ESTADO DD MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO

E X TR A TO  0 0  C O N T R A T O : Contrato  n «  009/2016 PAR TES. M U N C iP iO  
O E PAR A1BAN O -M A, através da Prefeitura M unicipal de Paraibano e Sr® 
Francisco Brito l ira : Co n tra to  de  Locação O B J E 7 0 : lo c a ç ã o  de im ouel de 
interesse desta Ad m inisiração Púbuca, conform e espec ficaçõe* coitx ia s 
na dispensa d e  licitação BASE LEG AL: Lei n* 8 666/93 e s ja s  alterações 
posteriores. VALOR RS 14 4 0 0 .0 0  Iquatorze m  l e quatrocentos reatsj 
V IG Ê N C IA  D O  C O N T R A T O : inicio: 15 d e  ja n e iro  d e  2016 vigência 
12 (d o ze ) meses F O N T E  D l  R ECUR SO S: Fonte de recursos Tesouro 
M u n icipa l. Ó rgã o -P o de r E*ecunvo u n id a d e  Q rçam entana ie c -e ta fi*  
M u n icipa l de Assistência Social Projeto/Atividade- M anutenção do 
F u n d o  M u nicipa l d e  Assistência S ocia l-fM A S  Elem ento  oe ü espeiã 
-O u tro s  Serviços de Terceiros Pr S IG N A TÁ R IO S. $ra IVana Aparecioa 
Q u e iro z F u ríado. Prefeita M u m cip a '. p*1a Contratante o Sr* Francisco 
Brito  Lira, pela Contratada A R Q U IV A M E N T O : Arquivado p o i m tio  
p ró p rio s  n a  Prefeitura M unicipal de Paraibano m a  em  i s  de taneiro 
cte 2016 Assessona jurídica

DE DESCONTO
FAR M ACIA • O D O NTO LO G IA  

DIREITO • ENFERM AGEM

3 8 7 8  2 12 0


