
Para consultar a veracidade da publicação acesse  -   www.satubinha.ma.gov.br/dom 

 
 

D                L 
Município de Satubinha 

IÁRIO OFICIA 
Poder Executivo 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
SUMÁRIO 

 
TERCEIROS  
AVISO DE LICITAÇÃO  ..............................01 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios 

destinados aos alunos da rede de ensino deste município, 

conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será 

realizada no dia 20 de Março de 2018, às 08:00hs (oito horas), na 

sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser 

consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 

no mesmo endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 2018. 

RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis e 

derivados d petróleo destinados a atender a demanda da 

Administração Pública deste município, conforme edital e 

anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 20 

de Março de 2018, às 10:00hs (dez horas), na sala de reuniões da 

Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e 

obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 2018. 

RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios 

em geral destinados a atender a demanda da Administração 

Pública deste município, conforme edital e anexos. A sessão do 

certame licitatório será realizada no dia 20 de Março de 2018, às 

14:00hs (quatorze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala 

da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Satubinha – 

MA. 23 de Fevereiro de 2018. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. 

Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 

realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do 

tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços 

para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços gráficos e de comunicação visual destinados a atender a 

demanda da Administração Pública deste município, conforme 

edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 20 

de Março de 2018, às 15:30hs (quinze horas e trinta minutos), na sala 

de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos 

gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 2018. RAIMUNDO CHAGAS 

RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 

realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do 

tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços 

para Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores destinados 

aos veículos da Administração Pública deste município, conforme 

edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 20 

de Março de 2018, às 17:00hs (dezessete horas), na sala de reuniões da 

Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 

na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 23 

de Fevereiro de 2018. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. 

Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 

realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do 

tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços 

para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, 

pesados e máquinas da Administração Pública deste município, 

conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada 

no dia 21 de Março de 2018, às 08:00hs (oito horas), na sala de reuniões 

da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos 

gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 2018. RAIMUNDO CHAGAS 

RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-CPL/PMS 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços para Aquisição de peças, acessórios e 

derivados para veículos leves, pesados e máquinas da 

Administração Pública deste município, conforme edital e 

anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 21 

de Março de 2018, às 09:00hs (nove horas), na sala de reuniões 

da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e 

obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 2018. 

RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços a Aquisição de gás de cozinha GLP 

destinados a atender a demanda da Administração Pública 

deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame 

licitatório será realizada no dia 21 de Março de 2018, às 10:00hs 

(dez horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro 

de 2018. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro 

Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços para contratação de empresa 

especializada na prestação dos serviços funerários com 

fornecimento de urnas funerárias destinados a atender a 

demanda da Assistência Social deste município, conforme 

edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no 

dia 21 de Março de 2018, às 11:00hs (onze horas), na sala de 

reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e 

obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 2018. 

RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 

fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma 

Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o 

Registro de Preços a Aquisição de computadores, periféricos, 

suprimentos e equipamentos de informática destinados a 

atender a demanda da Administração Pública deste 

município, conforme edital e anexos. A sessão do certame 

licitatório será realizada no dia 21 de Março de 2018, às 14:00hs 

(quatorze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro 

de 2018. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018-CPL/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do 

Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 

realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do 

tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços 

para contratação de empresa especializada na prestação dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, 

periféricos e equipamentos de informática e eletroeletrônicos da 

Administração Pública deste município, conforme edital e anexos. A 

sessão do certame licitatório será realizada no dia 21 de Março de 2018, 

às 16:00hs (dezesseis horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital 

e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 23 de Fevereiro de 

2018. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018-SEMED/PMS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na 

Avenida Matos Carvalho, n.° 310, Centro, no município de Satubinha, 

Estado do Maranhão, através do Secretário Municipal de Educação, 

torna público, para conhecimento dos interessados a CHAMADA 

PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas 

associações/organizações, destinados Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no Art. 21º da 

Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, 

atualizada pela Resolução CD/FNDE Nº 04/2015. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado de 

segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente a partir do dia 05 de 

Março de 2018, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda 

deverão ser entregues até às 10:00h (dez horas) do dia 28 de Março de 

2018 no mesmo endereço. Lago Verde – MA. 23 de Fevereiro de 2018. 

JÓ DE SOUSA SILVA. Secretário Municipal de Educação. 
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