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Decreto Municipal 030/2015 e 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 e demais normas pertinentes à
espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00
horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos me-
diante o recolhimento da importância de R$20,00 (vinte reais), que
deverá ser feito através de DAM ou depósito bancário. Esclareci-
mentos adicionais no mesmo endereço ou pelo telefone (99)3639-
2971.

São Mateus do Maranhão-MA, 26 de janeiro de 2016.
CARLOS TEIXEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2016 - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Pre-
feitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 12 de fevereiro de 2016, às
08:00 (oito) horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Fre-
derico Coelho no- 411, Centro, na cidade de Tuntum - MA, fará
realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo menor preço por item, para registro de preços destinados
Aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), desti-
nados ao abastecimento de veículos e maquinas pertencentes à frota
das diversas secretarias da Administração Municipal de Tuntum/MA,
nos termos da Lei no- 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos
Municipais no- 003 e 004/2014, Lei Complementar no- 123/2006, Lei
Municipal no- 767/2010 e subsidiariamente a Lei no- 8.666 de 21 de
Junho de 1.993 e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às
12:00 horas, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à
disposição no site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou na sede
da CPL, no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos,
informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-
mail: cpl-tuntum-ma@hotmail.com e obtido mediante o recolhimento
da importância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM.

PREGÃO PRESENCIAL No- 3/2016 - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Pre-
feitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 12 de fevereiro de 2016, às
10:00 (dez) horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Fre-
derico Coelho no- 411, Centro, na cidade de Tuntum - MA, fará
realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo menor preço por item, para registro de preços destinados
Aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), desti-
nados ao abastecimento de veículos pertencentes à frota da Rede
Municipal de Educação de Tuntum/MA, nos termos da Lei no-

10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais no- 003 e
004/2014, Lei Complementar no- 123/2006, Lei Municipal no-

767/2010 e subsidiariamente a Lei no- 8.666 de 21 de Junho de 1.993
e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição no
site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou na sede da CPL, no
mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações
e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: cpl-tun-
tum-ma@hotmail.com e obtido mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM.

PREGÃO PRESENCIAL No- 4/2016 - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Pre-
feitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 12 de fevereiro de 2016, às
14:00 (quatorze) horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Rua
Frederico Coelho no- 411, Centro, na cidade de Tuntum - MA, fará
realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo menor preço por item, para registro de preços destinados
Aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), desti-
nados ao abastecimento de veículos pertencentes à frota da Secretaria
Municipal de Assistência Social de Tuntum/MA, nos termos da Lei no-

10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais no- 003 e
004/2014, Lei Complementar no- 123/2006, Lei Municipal no-

767/2010 e subsidiariamente a Lei no- 8.666 de 21 de Junho de 1.993
e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição no
site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou na sede da CPL, no
mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações
e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: cpl-tun-
tum-ma@hotmail.com e obtido mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM.

PREGÃO PRESENCIAL No- 5/2016 - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Pre-
feitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 12 de fevereiro de 2016, às
16:00 (dezesseis) horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Rua
Frederico Coelho no- 411, Centro, na cidade de Tuntum - MA, fará
realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
do tipo menor preço por item, para registro de preços destinados
Aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum), desti-
nados ao abastecimento de veículos pertencentes à frota da Rede
Municipal de Saúde de Tuntum/MA, nos termos da Lei no-

10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais no- 003 e
004/2014, Lei Complementar no- 123/2006, Lei Municipal no-

767/2010 e subsidiariamente a Lei no- 8.666 de 21 de Junho de 1.993
e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição no
site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou na sede da CPL, no
mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações
e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: cpl-tun-
tum-ma@hotmail.com e obtido mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM.

Tuntum-MA, 27 de janeiro de 2016.
CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA

Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS No- 1/2016-CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Pre-
feitura Municipal de Tuntum/MA torna público para conhecimento
dos interessados que no dia 16 de Fevereiro de 2016 às 08:00 (oito)
horas, na Sala da Comissão, à Rua Frederico Coelho no- 411, Centro,
Tuntum/MA, realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, do tipo menor preçopor lote, tendo por objeto Contratação de
empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pa-
vimentação asfaltica na zona rural no Município de Tuntum/MA, nos
termos da Lei no- 8.666/93 e alterações. Informações: 08:00 às 12:00
h, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição
no site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou na sede da CPL, no
mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações
e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: cpl-tun-
tum-ma@hotmail.com e obtido mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM.

Tuntum-MA, 27 de janeiro de 2016.
CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No- 1/2016

O Município de Vila Nova dos Martírios - MA., através da
Secretaria Municipal de Educação, torna público para ciência dos
interessados, que estará realizando às 09h00min no dia 29 de Fe-
vereiro de 2016, a abertura do Edital de Chamada Pública no-

001/2016, para fornecimento de gêneros alimentícios, através de Gru-
pos Formais da Agricultura Familiar e de empreendedores familiares
rurais constituídos em cooperativas e associações ou grupos informais
de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei no-

11.947/2009 e Resolução 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei
8.666/93, art. 24. O Edital poderá ser retirado diretamente na Sede do
Departamento de Licitação do Município de Vila Nova dos Martírios
- MA., no período de 26 de Março até dia 24 de Fevereiro de 2016,
no horário das 08h00min às 12h00min.

Vila Nova dos Martírios-MA, 22 de janeiro de 2016.
JONILSON DAS VIRGENS SOUZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2014

O Prefeito do Município de Vitorino Freire/MA, no uso de
suas atribuições resolve homologar o Primeiro Termo Aditivo a To-
mada de Preços no- 001/2014, em favor da empresa TA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ No- 05.263.664/0001-67, o qual
vem prorrogar a vigência por mais 180(cento e oitenta) dias.

TOMADA DE PREÇOS No- 2/2014

O Prefeito do Município de Vitorino Freire/MA, no uso de
suas atribuições resolve homologar o Primeiro Termo Aditivo a To-
mada de Preços no- 002/2014, em favor da empresa TA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ No- 05.263.664/0001-67, o qual
vem prorrogar a vigência por mais 180(cento e oitenta) dias.

Vitorino Freire, 25 de janeiro de 2016.
JOSÉ LEANDRO MACIEL

a Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta
Licitação ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2016, ás 09:00 (nove
horas), na sala de reuniões da Prefeitura municipal de Alta Flo-
resta/MT. O Edital Completo poderá ser solicitado pelos interessados,
de segunda a sexta feira, no horário de 07:30 às 13:00 horas ou no
site da prefeitura WWW.altafloresta.mt.gov.br (Licitações Editais con-
corrência Publica).

Alta Floresta-MT, 27 de janeiro de 2016.
VALDETI APARECIDA HEINZEN
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2016

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré - MT,
designado pelo Decreto nº 1364 torna público que a empresa ven-
cedora da sessão que se realizou na data de 22/01/2016 na mo-
dalidade de Pregão Presencial, Menor Preço por Item, foi: Aparecido
de Matos Vieira - ME vencedora dos itens 01, 02.

Nova Nazaré-MT, 22 de janeiro de 2016.
ENOQUE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 6/2016

Processo Administrativo no- 008/2016.
A Prefeitura Municipal de Itiquira, através de sua Pregoeira,

torna público que realizará às 08h30min do Dia 15 de Fevereiro DE
2016, na Prefeitura Municipal de Itiquira, situada na Avenida Lúcio
Mendonça Primo, 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II - Itiquira -
MT, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2016, do tipo
Menor Preço por Item tendo por objeto o Registro de Preços para
Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Expediente, Equipamen-
tos de Informática e Aviamentos em Geral para Suprir as Necessidades
das Secretarias Municipais, conforme itens constantes no Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Os envelopes contendo as proposta de
preços e os documentos de habilitação serão recebidos até às 08h30min
do Dia 15 de Fevereiro de 2016. O credenciamento será feito no início
da sessão. Os interessados poderão ler ou obter a integra do Edital e
seus anexos na Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, sito Avenida Lúcio
Mendonça Primo, 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II - Itiquira -
MT, no horário das 12h00 às 18h00, nos dias úteis ou pelo e-mail:
licitacao@itiquira.mt.gov.br, sendo que o mesmo encontra-se disponí-
vel ainda no site: www.itiquira.mt.gov.br. Para fornecimento do Edital e
seus anexos na forma impressa será cobrada uma taxa no valor de R$
20,00 (vinte reais), referentes aos custos de reprodução gráfica. Outras
informações poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3491-1061.

Itiquira-MT, 27 de janeiro de 2016.
JULIANE PRESOTTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL No- 128/2015 - SRP

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da
Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria
Municipal nº 8.314/2016, TORNA PÚBLICO, o resultado do Pregão
Presencial - SRP nº 128/2015, referente Aquisição de Equipamentos
para montar Academia ao ar Livre e Parque Infantil, para Implantação
do Parque do Lago das Garças no Município de Juína/MT - Mi-
nistério da Integração Nacional - Convenio 807131/2014 SUDAM,
onde sagrou-se vencedora a empresa: P.O ZIOBER EIRELI-EPP, nos
itens 01 a 15, no valor total de R$ 42.250,00 (Quarenta e dois mil,
duzentos e cinquenta reais).

Juína-MT, 26 de janeiro de 2016.
YOANA LAYS BESERRA DA LUZ

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 6/2016

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de
pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no
próximo dia 15 de FEVEREIRO de 2016 às 08h00min na sede da
Prefeitura Municipal, o "PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA RE-
GISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPA-
MENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ E DO PRO-
GRAMA SAÚDE BUCAL". Maiores informações através do Edital
nº. 009/2016, que esta disponível no site www.matu-
pa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail aten-
dimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min.

Matupá - MT, 27 de janeiro de 2016.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA

Pregoeira

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC-REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO No- 1/2016

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, CNPJ no-

15.023.906/0001-07, Situada na Travessa Alvaro Teixeira, nº 050,
Canteiro Central, Alta Floresta/MT, torna publico aos interessados
que encontra-se aberta licitação na modalidade rdc - regime dife-
renciado de contratação (presencial), com a finalidade de selecionar
proposta para: contratação de empresa especializada em obras e ser-
viços de engenharia para elaboração de projetos e execução para
reconstrução de pontes de concreto armado, recursos do Ministério da
Integração Nacional, contemplando fornecimento de mão de obra,
materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto
em projeto básico, cujas especificações detalhadas encontram-se no
Edital da Licitação. Regem a presente licitação a Lei 12.462/2011,
Decreto Federal n° 7.581/11 aplicando-se por analogia no que couber
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