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ven(edora com proposta apresentada no valor Global do registro para
os 12 meses é de R$: 4I.999,52 (quarenta e um mil novecentos e
noventa e nove reàis e cinquenta e dois centavos), HIDROZO
CoIIERCIAL E SCRV. LÍDA.EPP, inscrita no C PJ/MF sob nc CNPJ'

11.189.144/0001-54, vencedora com proposta apresentada no valor
Global do registro para os 12 meses é de R$i 134,634,00 (cento e Trinta
e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais),. L A. QUEIROZ
ElRELI. inscrita no CNPJ/lrF sob nc CNPJ:34.791.063/0001-25,
vencedora com proposta apÍesentada no valor Global do registro para

os 12 meses é de RS: 1.296.125,00 (Um Milháo e Duzentos e Noventô
e Seis Mil Cento e Vinte e Cinco Reais), HASIER C S LTDA inscrita
CNPr/MF sob nc CNPJ:43.262.038/0001-45, vencedora com p

apresentada no valor Global do registro para os 12 meses é de
15.960,00 (Quinze Mil e Novecentos e Sessenta Reais), QU
CoMEnCto VAREJIST DE EQUIPAi{ENToS - ElRCLl, inscri
CNPj/MF sob nc CNP.J: 32.191.212i 0001-90. vencedoÍa com
apresentada no valor Global do Íegistro pêÍa os 12 meses
R$:117.563,64 (Cento e Dezessete Mil e Quinhentos e Sessenta e
Reais e Sessenta e Quatro Centavos), VIVA DISTRIBUIOORA D

PRODUÍOS LÍDA, inscrlta no CtIPJ/MF sob n! CÍ{PJ:
20.00S.83/00001-17, vencedoÍa com propostâ apÍesentada no valor
Global do registío para os 12 meses é de R$:46,182,90 (Quarenta e
Seis I,lil Cento e Oitehta e Dois Reais e Noventa Centavos).

nsideÍando que o critério de julgamento foi por MenoÍ PÍeço por item,
\ú'Pregoeiro inÍorma ainda, que os autos do Pro(esso se encontram,

com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta
publicaçáo, nos dias úteis no horário dê expediente da PreÍeitura
Municipal de Senador La Rocque - MA, ou poderáo ser consultados por
meio digital pela intemet, através do nosso endeÍeço eletrônico no site:
https:/ lww.sehadorlarocque.ma,gov.br. Senador La Rocque - MA,29
de NovembÍo de 2022, RÂlMUtlDO CARVALHO DE I4ACEDO,
Pregoeiro, Decreto nc 0532022.
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PREFEITURA MUNIctPAL DE SERRÁNo Do MARANHÀO

Avtso DE cAl{cELÂMENTo DE ucÍÍaçÀo pp 2st2o2z

Avtso DE CAI{CELÂIrIEI{TO DE LlCfrAçÁO
pREGÂo pREsÊr{ct^L I{r 2512022 - stsrEua DE REGtsrRo DE
pREçOS
pRocEsso aDMll{r sTRÂTlvo Nr 0345n022

-trÍ,lunicípio de SeÍrano do Maranhã0, através da secÍetaria Municipal
de Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos
inteÍessados o cancelamento da licitação em epigraÍe objetivando o
Registro de Preços para contratação de empresa para lo€açáo de
veículos e maquinas pesadas sem combustível e sem condutor para

atender as necessidades do município de SerÍano do Marônhão/!,|4, por
motivo de eÍos no objeto e planilhas, até ulterior delibeÍaçáo. serrano
do Maranhão/MA, 19 de dezembro de 2022, rônatas de Castro Costa
Secretáíio Municipal de Plahejamento e Gestão

Publkado por OZIEL SANTOS SILVA
código identifrcador: 898ía98Í6ac6a4a4bdib5c025bbe31 18

Será realizôda consulta pública paÍa a delegaçáo, por meio de
coNcEsSÁo ADMINtSTRATIvA, üodernização, ampliação,
operacionalizaçáo, manutenção e (oncessáo para gestáo de serviços de
iluminaçáo pública de Seírano do Maranhâo/MA, entre os dias 20 de
dezembÍo de 2022 e 25 de ianeiro de 2023, no site da PreÍeitura
Municipal SerÍano do MaÍanháo, portal de transparência, email,
cpl@serrano,ma.gov.br, para a amplâ dlvulgaçáo e publlcidàde desta
consulta pública, em que será disponibilizada a minuta dos TERÍIiOS

TA. nos teÍmos do inciso Vl do artigo 10 dô Lei
o do MaÍanhão -MA, 19 de dezembro de 2022,
Costr- Secretaíio lrunicipôl de Planejamento e

Publicado por: oZIEL SANfoS SILVA
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i,lUNlClPAL DE SUCUPIRA DO RIACH

{ rxrnlro oe comRATo N,r 43o.a2r.orEozt - otsp:rsl n." X
otal2022

EXTRATO DE COI{TRAÍO N.e 430.421.01/2022. DlSpEl{SÀ .r
038/2022. PROCESSO ADMIÍ{ISTRAÍlVO t{.e
a3O.42U2O22zt CONTRATA|TET Fundo Municipal de 5aúde de
sucupira do Riachão - MA. C PI
l{.c 12.095.429/0001-99, COÍ{TRATADAT LEDA PEREIRA SILVA
RocHA. CPF t{.r 342.357.523-91, OBTETO: Execuçáo dos serviços êm
hospedagem para pessoas carente deste Município em tÍatamento de
Saúde na c,dade de Teresina - Pl. vALoR: R$ 16.862,00 (Dezesseis mil,
oitocentos e sessenta e dois reais). DoTAç^o oRçAME TÁR|A
E tOt{TÊ OE tÊCUR§OS: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE. Programar 10,122.0002.2089.0000 - Manutenção e
Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde. Nat, Despesal
3.3.90.36.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Fonte:
Tesouro Municipal. BASE LEGAL: Lei Federal n." 8.666/93, e suas

alteraçôes. ASSÍNATURA DO CONTRAToT 02 dezembÍo de 2022. luata
Lima Potto Cantalho, Secretária de Saúde.
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PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE TUFIúNDIA

pREGÂo ETETRôtüco sRp .r 2/t/2022-cpL pRocEsso aDM. e

4012022

através do pregoeiro, torna público que não houve licitante
habilitado/classificado nô sessào pública do PREGÀO ELETRÔNlco sRP

n.c 24l2022{PL PROCESSo ADM. Nc 402022, realizada no dia 28 de

novembro de 2022, às 1o:00hs (dez horas), horáÍio de Br.sília, cujo
objeto era Registro de Preços para a eventual e futura contratação d€

empresa especializada na prestação de serviço gráficos para atender as

necessidades das SecÍetarias do Município de Tufilándia - MA, conforme
condiçôes, quantidàdes ê exlgên(ias estãbêlealdrs no edital. com as

€aracterísticas descritas no termo de relerência anexo ao edital. A
licitação foi declarada FRACASSADA. TuÍulandia/MA, 06 de dezembro de

2022. Erivan Sousa Bàrbosa. Pregoeiro Ofi(ial

x
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