
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comi são Permanente de Licitação - CPI- 

1 
PREGÃO N° 004/2022ICPLIPMFF 
PROCESSO N° 005/2022/SEMAF 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral para 
manutenção preventiva e corretive, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando 
Falcão e suas secretarias: 	1 

DATA DE ABERTURA: 1810512022 

PREGÃO 004/2022/CPLIPMFF 



ES ADO DO MARANHÃO 
Pre eitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Co issão Permanente de Licitação - CPL 

ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO 
NÚMERO QUATRO, ANO DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos dezoito dias do mês de m:io do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA, localizada na Avenida Resplandes, s/n° 
- Centro, Fernando Falcão, E-tado do Maranhão, reuniu-se o membro da Equipe de Apoio, Geovana 
Santiago Almeida, nomeado pela Portaria n° 002, de 03 de janeiro de 2022, publicada no Diário 
Oficial da FAMEM, para r;cebimento dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E DE 
HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO QUATRO, ano dois mil e vinte e dois, com a 
finalidade de selecionar a me hor proposta para Contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção e geral para manutenção preventiva e corretiva, atendendo as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas secretarias. O membro da 
Equipe de Apoio, ás nove horas comunicou aos interessados que a sessão será adianta por ulterior 
deliberação, por motivo de força 'maior. Informou aos representantes das empresas presente 
LAERCIO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ n° 12.527.347/0001-76, L. 
V. SERVIÇOS LTDA inscrita r  CNPJ 40.058.512/0001-23, ELETROMAIS SOLAR LTDA inscrita no 
CNPJ 40.177.980/0001-17, NEXT EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ 38.059.174/0001-00 e a 
empresa IMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ n° 08.863.83110001-07. 

GEOVANA SANTIAGO ALMEIDA (Equipe de Apoio)  L&vtVvi. 

LICITANTE: 

LAERCIO DA SILVA COMÉRCIO E9VIÇOS - ME 	 cjr-, ,øóU ~%lrti 

L. V. SERVIÇOS LTDA 	 47t  

O-'; 
ELETROMAIS SOLAR LTDJ'244 «4& 	—'~  

NEXT EMPREENDIMENTOS 
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IMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELI 	  
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DO. PUBLICAÇÕES DE TERCE 

PREFEITURA MUNICIPAL » FERNANDO 
FALCÃO - MA 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇ.- O: PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 904/2022. A Prefeitura Munici 'ai de Fernando Falcão/ 
MIA, através do seu Pregoeiro Oficial, tomap' 
sencial a' 004/2022; que tem como objeto a 
para fornecimento de materiais de construção 
ção preventiva e conetiva, atendendo as nec 
Municipal de Fernando Falcão e suas secre 
18 de maio de 2022, às 09 horas, fica adiad 
ção por motivos de força maior. Fernando Fal 
2022. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO EL 
2022 -, SISTEMA DE REGISTRO DE P 
so Administrativo n° 02.1905.001/2022. A 
Fortuna -MA, através de seu Pregoeiro, to 
mento dos interessados que está realizando 1 citação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo i enor Preço por Item, 
para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a i oniratação de empresa 
especializada para prestação de serviços con nuados de limpeza, as- 
seio e conservação predial e de vigilância pais 	monial desarmada para 
os Prédios sob responsabilidade da Secret. Municipal de Saúde, 
em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo Ido 
edital, o qual será processado e julgado em cInformidade com a Lei 
n° 10.520/02, Decreta Federal n° 10.024/201', Decretos Municipais 

eis complementares n° 
to Federal n° 8.538/15 
as disposições da Lei 
Edital à realizar-se às 

ssão publica de julga- 
://wiw.bbmnetlici-

tal está disponibiliza- 
bbmnetlicitacoes. 

unicípio no endereço: 
transparencia, no sis- 

o e obtidos na sala da 
c.lizada no Prédio da 
ortuna/MA, de 22  a 6°, 
solicitado através do 

ente adicional no mes-
ate no número +55 99 
2. lonas Almeida Nas- 

TRÔNICO: N° 018/ 
ÇOS - SRP. Proces-

refeitura Municipal de 
público para conheci-

mento dos interessados que está realizando 1 citação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo enor Preço por Item, 
para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empre-
sa para a prestação de serviços de locação 'e maquinas pesadas e 
caçambas para atender as necessidades da 'ecretaria Municipal de 
Obras e Iiffiaestrutura, em conformidade co.. o Termo de Referen-
cia disposto no Anexo Ido edital, o qual srá processado e julga-
do em conformidade com a Lei n° 10.520/12, Decreto Federal n° 
10.024/2019, Decretos Municipais n° 004 e 105/2021, de 04 de ja-
neiro de 2021, Leis complementares n° 12312106, alterada pela Lei n° 
147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e altera ãos e subsidiariamente 
no que couberas disposições da Lei n° 8.666/13  e suas alterações eu 
condições do Edital à realizar-se às 15:00 ho do dia 10 dejirnho de 
2022. A sessão publica de julgamento será re lixada eletronicamente 
no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br  'o dia e horário marca- 

SEGUNDA - FEIRA, 30- MATO -2022 

dos. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
https://www.bbninetlicitacoes.com.br, no no Portal de Transparência 
do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/nortal/in-
dex.php/transparencia,  no sistema SACOP e também poderá ser con-
sultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, 
Fortuna/MIA, de 2° a 6°, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda 
ser solicitado através do E-mail: cplfortuna@hotmail.com..  Esclare-
cimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoria-
mente no número +55 99 9107-4748. Fortuna (MIA), 26 de maio de 
2022. lonas Almeida Nascimento Silva —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO N' 001/2022. 
Processo Administrativo n° 02.1905.003/2022. A Prefeitura Mu-
nicipal de Fortuna - MIA, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPI, toma público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na Modalidade Regime Diferenciado 
de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: 
Aberto, com Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço Global, 
objetivando a Contratação de Empresa para a prestação de serviços 
de recuperação de estradas vicinais na zona rural do Município, 
Conforme Exposto no Projeto Básico/Planilhas -Anexo 1 do Edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com as disposi-
ções da Lei n° 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto Federal n° 
7.581/2011, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Resolução RDC n°471/2021, 
Decreto Federal n°8.538/lS, e no que couber as disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações e demais normas especificados ao caso, e 
nos termos do Edital e seus anexos, à realizar-se às 10:00 horas do dia 
21 de junho de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br  no dia 
e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na integra, no en-
dereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no no Portal 
de Transparência do Município no endereço: littp://www.fortuna.ma. 
gov.br/nortal/index.nhp/transparencia  no sistema SACOP e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liber-
dade, s/n, centro, Fortuna/MÁ, de 2° a 6°, das 08:00 ás 12:00 horas, 
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplfortuna@hotmail.  
com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados 
e provisoriamente no número +55 99 9107-4748. Fortuna (MA), 26 
de maio de 2022. Heverton Gomas Soares —Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. RDC ELETRÔNICO N° 002/2022. 
Processo Administrativo a' 02.1905.004/2022. A Prefeitura Mu-
nicipal de Fortuna - MÁ, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPI, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na Modalidade Regime Diferenciado 
de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: 
Aberto, com Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço Global, 
objetivando a Contratação de Empresa para a prestação de serviços 
de construção da Praça no Povoado Santo Antônio do Aprígio, zona 
rural do Município, Conforme Exposto no Projeto Básico/Planilhas 
- Anexo 1 do Edital, o qual será processado e julgado em confor-
midade com as disposições da Lei n° 12.462/2011, regulamentada 
pelo Decreto Federal n° 7.581/2011, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Re-
solução RDC n° 471/2021, Decreto Federal n° 8.538/15, e no que 
couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais 
normas especificados ao caso, e nos termos do Edital e seus anexos, 
à realizar-se às 15:00 horas do dia 21 de junho de 2022. A sessão 
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https:// 
www.bbmnetlicitacoes.com.br  no dia e horário marcados. O Edital 
está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: https://www. 
bbmnetlicitacoes.com.br, nono Portal de Transparência do Município 
no endereço: hp://www.fortuna.ma.gov.br/portalJindex.php/transpa-
rencia,  no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, l»eafl2ãtgo 
Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centrpÇFortuna/MA 

IF 

OS 

lico que o Pregão Pre-
ontratação de empresa 
m geral para manuten-
ssidades da Prefeitura 
as, marcado pano dia 
para ulterior delibera-
ão/MÁ, 18 de maio de 

ORTUNA - MÁ 

TRÔ1NTCO: N° 017/ 
ÇOS - SRI'. Proces-

refeitura Municipal de 
público para conheci- 

n°004 e005/2021, de 04 dejaneiro de 2021, 
123/2006, alterada pela Lei ii? 147/14, Decr 
e alterações e subsidiariamente no que coub 
n° 8.666/93 e suas alterações e as condições 
10:00 horas do dia 10 de junho de 2022. As 
mento será realizada eletronicamente no site 
tacoes.com.br  no dia e horário marcados. O E 
do, na íntegra, no endereço eletrônico: https;/ 
contbr, no no Portal de Transparência do 
http://www.fortana.ma.vov.br/.ortal/inde  
tema SACO? e também poderá ser consulta 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, 1 
Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, 
das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda 
E-mail: cplfortuna@hotnaaiLcom..  Esclarec 
mo endereço e e-mail citados e provisoriam 
9107-4748. Fortuna (MÁ), 26 de maio de 20 
cimento Silva —Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO EL 
2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE P 
se Administrativo a' 02.1905.002/2022. A 
Fortuna - MÁ, através de seu Pregoeiro, tom 
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