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LEGISLATIVO

Diário Oficial
Gov. Edison Lobão - Maranhão

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 003, DE 20 DE JANEIRO DE 2017
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LICITAÇÕES

DISPENSA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo administrativo nº 001/2021
Dispensa nº 001/2021
Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando
ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada
nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria
Jurídica.
Portanto, efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto acima. Sigam-se seus ulteriores termos.
Govenador Edison Lobão (MA), 11 de março de 2021
André Silva Cardoso – Presidente

 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo administrativo nº 002/2021
Dispensa nº 002/2021
Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando
ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada
nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria
Jurídica.
Portanto, efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto acima. Sigam-se seus ulteriores termos.
Govenador Edison Lobão (MA), 19 de fevereiro de 2021
André Silva Cardoso – Presidente
 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Processo administrativo nº 003/2021
Dispensa nº 003/2021
Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando
ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada
nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria
Jurídica.
Portanto, efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto acima. Sigam-se seus ulteriores termos.
Govenador Edison Lobão (MA), 19 de fevereiro de 2021
André Silva Cardoso - Presidente
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DISPENSA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021. CONTRATANTE. CÂMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CNPJ: 01.616.688/0001-00.  CONTRATADO. HÉLIO TEIXEIRA DE SOUSA,
portador CPF nº 333.937.293-49, residente e domiciliado na Rua Brasil  nº 1231, BAIRRO: Nova Imperatriz CIDADE:
Imperatriz – MA OBJETO: Contratação de empresa especializada para fazer a revisão, manutenção em sistema de sons,
cabos, mesa de som, microfones e mesas de ajustes da câmara municipal. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Artigo 24, Inciso II
da Lei Federal nº 8.666/93. Ratificação em 11/03/2021. VALOR CONTRATUAL: R$:3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
PRAZO CONTRATUAL: Até 31/12/2021. ANDRÉ SILVA CARDOSO – Presidente da Câmara Municipal.
 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021. CONTRATANTE. CÂMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CNPJ: 01.616.688/0001-00. CONTRATADO. THIAGO MARTINS COSTA, inscrita
no CNPJ sob o nº 37.220.510/0001-84, com sede na RUA ITAMARATY Nº 413, BAIRRO: LOTEAMENTO MARACANA
CIDADE: ARAGUAÍNA - TO, CEP: 77.825-432 OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de kits
com carteira de couro oficial, chaveiro, bottons, adesivos para veículos, confecção de quadro para a galeria do presidente
biênio de 2021/2022 e dos vereadores do Poder Legislativo, legislatura de 2021 a 2024 em impressão digital e moldurada
e placas de mesa dobradas em inox, em conformidade com o presente instrumento convocatório, desta casa de leis.
FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  Artigo  24,  Inciso  II  da  Lei  Federal  nº  8.666/93.  Ratificação  em  19/02/2021.  VALOR
CONTRATUAL: R$: 5.845,00 (Cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais). PRAZO CONTRATUAL: Até 31/12/2021.
ANDRÉ SILVA CARDOSO – Presidente da Câmara Municipal.
 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021. CONTRATANTE. CÂMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CNPJ: 01.616.688/0001-00. CONTRATADO. SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.295.258/0001-37, com sede na Rua Coelho de Resende Nº 929, sala 03,
BAIRRO: Centro Sul CIDADE: Teresina - PI, CEP: 64001370. OBJETO: Contratação de empresa para fazer a Locação de
Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Pública para Câmara Municipal por um período de 10 meses, atendendo as
características e especificações técnicas legais, em conformidade com o presente instrumento convocatório, desta casa de
leis. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Artigo 24, Inciso II  da Lei Federal nº 8.666/93. Ratificação em 19/02/2021. VALOR
CONTRATUAL:  R$:  10.800,00  (Dez  mil  oitocentos  reais).  PRAZO CONTRATUAL:  Até  31/12/2021.  ANDRÉ SILVA
CARDOSO – Presidente da Câmara Municipal. 

 

DISPENSA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo administrativo nº 004/2021
Dispensa nº 005/2021
Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando
ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada
nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria
Jurídica.
Portanto, efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto acima. Sigam-se seus ulteriores termos.
Govenador Edison Lobão (MA), 05 de março de 2021
André Silva Cardoso - Presidente

 

DISPENSA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021. CONTRATANTE. CÂMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. CNPJ: 01.616.688/0001-00. CONTRATADO. INSTITUTO DE ENSINO JURIDICO
GESTAO E SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.475.696/0001-61, com sede na Rua Paulino Sousa Nº 343, letra
“A” BAIRRO: Monte Castelo CIDADE: São Luís - MA, CEP: 65.035-480. OBJETO: contratação de empresa para fazer
curso de preparação as atividades parlamentares na modalidade On-line  e  Ao Vivo,  conforme regimento interno e



 3 Sexta-Feira, 19 - Março - 2021 D.O. LEGISLATIVO  

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.diario.governadoredisonlobao.ma.gov.br, código: DOM-050320210526

atendendo as características e especificações técnicas legais por um período de 30 (trinta) dias, em conformidade com o
presente instrumento convocatório, desta casa de leis. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº
8.666/93. Ratificação em 08/03/2021. VALOR CONTRATUAL: R$: 5.00,00 (Cinco mil reais). PRAZO CONTRATUAL: 30
(trinta) dias a partir da data de sua assinatura. ANDRÉ SILVA CARDOSO – Presidente da Câmara Municipal. 

 

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2021.
A Câmara Municipal de Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.688/0001-00, através
do Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 004 - 2021 de 04 de janeiro 2021 torna público, que procederá
a Licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) sob o nº 001/2021. OBJETO: contratar pessoa física ou jurídica para
locação de veículos sem motorista para atender as necessidades da Câmara Municipal, de acordo com as especificações
constantes no anexo I deste Edital. DATA DA ABERTURA: 31 de março de 2021 às 08:00 oito horas. DIPLOMA LEGAL:
Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente com a Lei Federal 8.666/93. O edital e seus anexos estão disponível para
consulta na sala da CPL da Câmara Municipal,  situada à Rua Urbano Rocha, s/n -  Centro,  CEP: nº 65.928-000 –
Governador Edison Lobão/MA. Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em
D i á r i o  O f i c i a l  d o  M u n i c í p i o  à  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :
http:cmgovernadoredisonlobao.ma.gov.br/ e Mural de Licitações – TCE – MA, MURAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS -
S A C O P  ( t c e . m a . g o v . b r ) ,
https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/cache/8e38f3ab5c8a7aa492ffc36d6f515192.html?categoria ou no e-mail da
CPL cplcamaragovel@gmail.com, mais informações através do telefone (99) 3536-1388, podendo ainda ser consultado
presencialmente  ou  adquirido  gratuitamente  se  o  interessado apresentar  media  para  gravação,  agora  caso  preferir
impresso será cobrado uma taxa de impressão no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), no endereço a Rua Urbano Rocha, s/n - Centro Prédio da Prefeitura, no departamento de tributos
das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. André Silva Cardoso Vereador Presidente. Câmara Municipal de Edison
Lobão, 11 de março de 2021.
 
AVISO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL: N.º 002/2021. A Câmara Municipal de
Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 004/2021 de 02 de
janeiro  de  2021,  torna  público,  que  procederá  a  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial  sob  o  nº  002/2021.
OBJETIVANDO:  A  fazer  contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de  mão-de-obra  especializada  em
manutenção, limpeza e retirada de equipamento inoperante de ar-condicionado, já existente no local, e instalação de
novos ar-condicionado, conforme especificações constantes do Anexo II do Edital. REGIME DE EXECUÇÃO: Por preço
global.  DIPLOMA  LEGAL:  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  subsidiariamente  com  a  Lei  Federal  8.666/93  DATA  DA
ABERTURA: 31 de março de 2021 às 11:00 onze horas, na Rua Urbano Rocha, s/n - Centro. O edital e seus anexos estão
disponível para consulta na sala da CPL da Câmara Municipal, situada à Rua Urbano Rocha, s/n - Centro, CEP: nº
65.928-000 – Governador Edison Lobão/MA. Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de
seu  resumo  em  Diário  Oficial  do  Município  à  disposição  dos  interessados  no  endereço  eletrônico:
http:cmgovernadoredisonlobao.ma.gov.br/ e Mural de Licitações – TCE – MA, MURAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS -
S A C O P  ( t c e . m a . g o v . b r ) ,
https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/cache/8e38f3ab5c8a7aa492ffc36d6f515192.html?categoria ou no e-mail da
CPL cplcamaragovel@gmail.com, mais informações através do telefone (99) 3536-1388, podendo ainda ser consultado
presencialmente  ou  adquirido  gratuitamente  se  o  interessado apresentar  media  para  gravação,  agora  caso  preferir
impresso será cobrado uma taxa de impressão no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), no endereço a Rua Urbano Rocha, s/n - Centro Prédio da Prefeitura, no departamento de tributos
das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. André Silva Cardoso Vereador Presidente. Câmara Municipal de Edison
Lobão, 11 de março de 2021.
 
AVISO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.
A Câmara Municipal de Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão, Comissão Permanente de Licitação, nomeados
pela Portaria nº 004/2021 de 02 de janeiro de 2021 torna público, que procederá a licitação na modalidade Pregão
Presencial sob o nº 003/2021. OBJETIVANDO: Prestação de serviços técnicos de manutenção – adaptativa, corretiva,
evolutiva e preventiva, com hospedagem de dados do site, portal da transparência, manutenção do sistema de informação
ao cidadão e-SIC, proteção dos dados na rede mundial de computadores e integração de dados em cumprimento da lei n°
12.527/11 e LC n° 131/09, em conformidade com o Anexo I (Termo de referência). DATA DE ABERTURA: 31 de março de
2021 às 15:00 quinze horas, na sede da Câmara Municipal, situada à Av. Urbano Rocha, s/n, Centro, CEP: 65.928-000 –
Governador Edison Lobão/MA. TIPO: Menor Preço unitário. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente com a Lei Federal 8.666/93. O edital e seus anexos
estão disponível para consulta na sala da CPL da Câmara Municipal, situada à Rua Urbano Rocha, s/n - Centro, CEP: nº

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/cache/8e38f3ab5c8a7aa492ffc36d6f515192.html?categoria
mailto:cplcamaragovel@gmail.com
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/cache/8e38f3ab5c8a7aa492ffc36d6f515192.html?categoria
mailto:cplcamaragovel@gmail.com
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65.928-000 – Governador Edison Lobão/MA. Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de
seu  resumo  em  Diário  Oficial  do  Município  à  disposição  dos  interessados  no  endereço  eletrônico:
http:cmgovernadoredisonlobao.ma.gov.br/ e Mural de Licitações – TCE – MA, MURAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS -
S A C O P  ( t c e . m a . g o v . b r ) ,
https://www.governadoredisonlobao.ma.gov.br/cache/8e38f3ab5c8a7aa492ffc36d6f515192.html?categoria ou no e-mail da
CPL cplcamaragovel@gmail.com, mais informações através do telefone (99) 3536-1388, podendo ainda ser consultado
presencialmente  ou  adquirido  gratuitamente  se  o  interessado apresentar  media  para  gravação,  agora  caso  preferir
impresso será cobrado uma taxa de impressão no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), no endereço a Rua Urbano Rocha, s/n - Centro Prédio da Prefeitura, no departamento de tributos
das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. André Silva Cardoso Vereador Presidente. Câmara Municipal de Edison
Lobão, 11 de março de 2021.

 

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
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Diário Oficial do Legislativo Municipal
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 003/2017 DE 27 DE MARÇO DE 2017  

Rua Urbano Rocha, s/n, Bairro Centro CEP: 65928-000 – Governador Edison Lobão - MA
www.governadoredisonlobao.ma.gov.br

 Andre Silva Cardoso
Presidente
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