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AvISo DE LICITAÇÃo

Avlso DE r,IcrrnçÃo. pRocESSo ADMINISTRATwo N" 260tzztsz3t20zz -
PMSM. PREGÃo rlrrnôxlco N'. 04/2022-PMSM. A Prefeitura municipal de
Santana do Maranhão-MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para

conhecimento dos interessados que rcalizará ticitação, na modalidade Pregão Eletrônico n"
04/2022-PMSM, tipo menor preço, por lote, objetivando o Registro de Preços para eventual
contratação de empresa para fornecimento de pneus e acessórios para os veículos do Munícipio
de Santana do Maranhão-MA, em sessão pública eletrônica a partir das 17:00 horas (horário
de Brasília-DF) do dia 1510212022, através do .slte https:// www.licitasantanama.com.br, nos
termos da Lei n" 10.520/02, Decreto Federal n" 3.555/2000, Decreto Federal n' I 0.024 de 20 de
setembro de 2019, Decreto Federal n' 7.89212013, aplicar-se-á também os procedimentos
determinados pela Lei Complementar n.' 12312006, alterada pela Lei Complementar n.'
14712014, Decreto Federal n" 8.538/2015 e subsidiariamente no que couber a Lei Federal n.'
8.666, de 21106193. O Edital está disponibilizado, na íntegm, no endereço eletrônico httos://
www.licitàsantanama.com,br e também está disponível aos interessados no site da Prefeitura
Municipal de Santana do Maranhão https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparenc ia.

Sistema de Acompaúamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP)
www.tce.ma.sov.br. Podendo ainda ser solicitado através do e-mail
cplpmsantanadomaranhaoía'smail.com. Sântana do Maranhão , 26 de janeiro de 2022. Ana
Beatriz Galvão de Oliveira. Pregoeira Oficial - PMSM.

A GALVÃO R. DE OLIVEIRA

PREGOEIRA OFICIAL CPL/SANTANA DO MARANHÃO/MA

AVISO AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/MA
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Avrso DE LrctrAÇÀo. pRocEsso AoMrNlsrRATrvo No 26o1221s23t2022 -pMsM. pREGÃo ELETRoNTco No.

04/202í-PMSM. A Prefeitura municipal de Santana do Maranhão.MA. através de sua Pregoeirâ e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará licitaçáo, na modalidâde Pregáo Eletrônico no 04/2022-PiilSM, tipo
menor preço, por lote, objetivando o Registro de PreÇos para eventual contratação de empresa para fornecimento de pneus e
acessórios para os veículos do Munícipio de Santana do Maranháo-MA, em sêssáo pública eletrônica a partir das 17:00
hoÍas (horário de Brasilia-DF) do dia 1510212022, através do site https:/i tt ww.licitasântanama.com.br, nos termos da Lei no

1O 52OlO2, Decreto Federal no 3.555/2000, Decreto Federal no 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal no

7.89212013, aplicaÊse-á também os procedimentos determinados pela Lei Complementar n o '12312006. alterada pela Lei
Complementar n.' 14712014, Decreto Federal n" 8.538/2015 e subsidiariamente no que couber a Lei Federal n." 8 666, de
21106193 O Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico httos // www.licitasantanama.com.br e também
está disponÍvel aos interessados no site da Prefeitura Municipal de Santana do L,,laranhão

httos:,'/santan adomaranhao. rna oov br,'transoarencia Sistema de Acompanhamento Eletrônico de ContrataÇão Públicâ
(SACOP) www.tce.ma.oov. br. Podendo aindâ ser solicitado através do e-mail cplomsantanedomâranhao@qmail.com
Santana do Mâranhão, 26 de Janeiro de 2022 Ana Beatriz Galvão de Oliveira Pregoeira Oflcial - PMSM

,.,,AVISO DE LICITAçÃO

<-- I

Df"=Y



ATOS E FAT
Sào LuI3 - MA. AuaÍta{âlra, 2 d6 l€wlairo 2022 MAR,ANHÃO / R$ 2,50 OUTROS ESÍ Nd xxvr - N" s655

O DATAXAISENÇÃ

PrcÍeito tüuailo Btaide anuncia rGRoIa$ío

1o RtoUÍalna iluatá leto mÍa 2022 \ .

os3do o inícao da sua seEtão, o prêÍsilo Eduardo Braid6 lom implanredo umê 5ériê de polllicas públicas pa.a saranlrí o íoÍlâlecimsnlo e d€senvoltre!n'o 6à'$[gdó§lae sao

Erecutivo Munrcipal conÍimou a rênovaçáo do progâma Alratá Zêto oín 2022, benoíciando cên1énâs d6 microêmpr6sa3 ds cidadê. PÁGlN^-2
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Superintendente de
Tlansportes da SMTT é orrvido

pela CPI dos Tiansportes
PÁGITA3

ao Âssédio MorâI
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PreÍeito tiluaÍdo Bmide anuncia ÍGnoua$ão

Oê§de o início ds sua 9o6táo. o pÍ€f6ito Eduardo Brã dô tem rmplanl.do uÍnâ Êé.iê dê polllica§ 9üblicas pãrá gãranrir o Íortâlscrm6nto 6 desenvo\Í€íro de econôq(B,rá

Etecutivo MuniciDâl conÍrmou a rênovaoão do prosmÍnâ Alvará Z.ro em 2022, beneficiándo cênlenas dé m cÍôsmpresss da cidade. PÁG|NÁ.2 \-.-r'
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Diário Oficial do Município
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tambérn êstá disponívol aos intêr€ssâdos no sito da Prof€itura Municipal d€ Santanâ
htlps://sâôtanâdomaranhao.ma.gov.brltrensoarencia. Sistema de Acompanhamento Eletrônico de ContrataÉo
w!tw.tce.me.9ov-br. Podendo ainda ser solicitado abâvés do e-mail colpmsantenadôíharânhaoôgmáil.coín. Santâna do Maranhão,26 de
janêiro d6 2022. Aná BôrtÍiz Galyão dê Olivsira. Progoeira Ofcial - PMSM.

Avtso oE uctrAçÁo. pRocEsso ADi[NtsrRATtvo N. 26o1221s1ztzoz2 .pÍúsÍur. pREGÁo ELETRoNtco No. 03/202í+ÍúsÍrt. a
Proíeitura municipal de &ntana do M.rânhão.líA, através dê sua Prêgoeira e Equipê de Apoio, toma público para conhecimênto dos
intsressados que realizará licitação, na modâlidadê Prêgão Elêtrônico no 03/2022-PMSM, tipo mênoí p.eço, por itêm, objetivando o Registo dê
Prgços para ovêntuâl cont'ãtaÉo dê empresâ para Íomecimento de gênsros alimêntÍcios diversos para composiÉo de castas básicâs para
alender as necessidades da Secretariâ Municipal de Assistência Social de Santana do MaranháeMA, em sessáo pública eletrónicá a partir
da5 15:00 horas (horário de Brasnia-DFl do dia 1510?,2022, ãtravês do siÍe htE)s:// www.licitaaahlanama.com.br, nos termos dâ Lei no
'10.520/02, Dêcreto Fêdêral n" 3.555/2000, Decreto Federal no 10.024 de 20 dê sêtêmbro dê 2019, Docreto Fedêral no 7.892J2013, aplicar-se'á
também os procedimentos determinados pêla Lêi Complemêntar n.o 123/2006, alterâda pêla Lei Complementar n.o 14712014, Decráo Federâl
n'8.538/2015 e subsidiariamente no que coubêr a Lêi Federal n.o 8.666, de 21106/93. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endêreço
eletónico hüOsi/ lwíw.licitâssntanama.com,br e também está disponível aos interessâdos no site da PreÍeitura Municipal de Santana do
Marânhão@ia.sistêmadeAcompanhamontoEletrônicodecontrataçáoPúblicá(sAcoP)
www.tce-me.gov.br. Podendo aindâ ser solicitado âtravés do e-mail colomsentanadoharánheoÔgmâil com. Sântana do Maranhão, 26 de
janeiro de 2022. Aha Beatrlz Galvão de Ollvelia. Pregoeira Oficiâl- PMSM.

Avtso DE uctrAçÃo. pRocEsso aDürNrsTR Írvo tp 26í072,21s23r2022 + su. PREGÃo ELETRONtco }f. o,ar202rP sf,. A
PrEÍêitura municipal do Santena do Maranhão-ttlA, através de sua Pregooira e Equipe de Apoio, toma público paÍa conhêcimonto dos
interessados quê realizaé licitaÉo. na modalidade Pregão Elotrônicô n" 04/2022-PMSM, tjpo monor prêço, por lote, obietivando o Regist o de
Pr€ços pâra evêntual contrataÉo de empresâ parâ fomecimento dê pneus e acêssórios para os veículos do l\runícipio de Santrana do
Marânháo-MA, em sêssão pública elêtrônica a paÍtir das í?:00 hot s (horário de Brasnia-OF) do dl. 1510212022, ât]"âvés do síe
httpsr// www.licila3antanama.com,br, nos termos dâ Lei no 10.520/02, Decreto Federal no 3.555/2000, Dêcíeto Federal no 10.024 de 20 de

selsmbro de 2019, Dêcrêto Federal n" 7.8922013, aplicar-seá tambérn os procêdimsntos determinados p€la LeiComplêmêntar n.o 12312006,

alteíada pela Lei Complementar n." 147120í4, Oecreto FedeÍal n" 8.538/20'15 e subsidiariamente no que couber a Lêi Federal n.o 8.666, de
21106/93. O Edital esta disponibilizado, na Íntegra, no endoreço elehnico hthslwrw.licha.antanama.com.br e tamtÉm êstá disponível aos
interessádosnositêdaPrefeitUraMUnicipâldêSantânadoMaranhão@ia.Sistemade
Acompanharhênto Etetrônico de Contratação Pública (SACOP) ws t/ tce.mâ.gov br. Podendo ainda ser solicitâdo attavés do ê-mail
colomsantenadomaranhao@gmâil mm. Santana do [,laranháo, 26 de janêiro dê 2022. Ana Bêat z Gakão dê Oliveira. Prêgo€irà Oficial -
PMSM,

Avtso DE uctÍAçÃo. pRocEsso ADMtNtsrRATtvo N" 26o1221s3012022 .pMsÍú. pREcÂo ELETRôNtco M. 05/2021Pirsil. a
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,r.rEio Joto ,r.lo Santiago

prÊbito

A'lg.lâ lrrrtâ dâ Silv. Olivolô

Mc€-Preí6ito

Ariston Xachrdo Calal|a

Responúvd técnico

dom(rúnt nedolnerenhto.m..gôv.br

Efiail parâ contato

httôsJ/sâôtânadomerânhâo.mã.oôv.bí/

PÍêfêitura Munidpalde Santana do MaÉnháo

Av. Gov. Ros€aná Samey N' 1.000, CEP: 65.555{0G C€ntÍo - Sentâne do Merânhão - MA

Contato: (98) 348&1019

lnsútuÍdo p€le Lei Municipâl no í 53/2006 de 29 de Dezombm de 2006
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Pa€ v€.iftâr o c&igo dê iMrcação das put*aâçõ6, ffiê o link áaixo:

httôsr/santanadomaranhao ma gôv.br/tÉnsôâ.êncirautênlicidadê/

A Prêíeitura de Santana do Marânhão dá a garantia deste documento, desde que visuâlizado atÍavés clo site:

httdsJ/santanadomâEnhaô-me gov.b.^.ãnsnâíêndã/diâdô-ficialdGmunicipio/

Docum6nto assinâdo dlgilâlmêntê conÍome MP n'2.2ú-2 de 24J08n001, quê instjtui a lníre6stuturâ d6 Cheves úblices Brâsilêar8 - ICP Brâsil
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