EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Paço do Lumiar, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n2
06.003.636/0001-73, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato
representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto Barroso Soares,
inscrito no CPF n9 253.403.873-7, informa sobre a aprovação do procedimento de dispensa de
Chamamento Público, disciplinado no inciso VI do art. 30 da Lei Federal n9 13.019, de 31 de julho
de 2014, celebrado com a Associação dos Moradores da Vila Residencial Nova Canaã, Pessoa
Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNN sob o n2 07.311.521/0001-09.
Ao passo que se trata de atividade voltada ou vinculada a serviços de educação, e considerando
tratar-se de dever do estado ofertar educação escolar pública mediante educação infantil
obrigatória e gratuita, demanda que se apresenta em constante crescimento e cuja interrupção
acarretará sérios prejuízos àqueles que se utilizam e necessitam destes serviços. Deste modo,
torna-se público Extrato de Justificativa de Dispensa de Chamamento Público, retratada nos
autos do Processo Administrativo n.9 1729/2019, consoante o que dispõe o § 19 do art. 32 da Lei
Federal n2 13.019/2014. Outrossim, na forma do § 22 do artigo 32 da Lei Federal supracitada,
fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação à justificativa, a contar da data
desta publicação, que deverá ser endereçada à Comissão Permanente de Licitação deste
Município, situada na Rodovia MA — 201, n2 15, Centro Administrativo Tambaú, Bairro Vila
Nazaré, Paço do Lumiar — MA.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 1719/2019
O Município de Paço do Lumiar, pekoe jurídica de direito pence, inscrito no
CNPJ sob o na 05.003.636/0001.73, por Intermédio da Secretária Municipal de Educação,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educaçffo, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Scares, Inscrito no CPF na 253.403.873-7, Informa sobre e eprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Público, dIscIplinado no Incise VI do art. 30 da
Lai Federal na 15.019, de 31 de Julho de 2014, Waited° com a Undo dos Moradores do
Parque Bob Kennedy de Paço do Lumiar, entidade civil de direito privado sem fins
lucrativos, inscrita no CNN sob o na 09.104.689/0001-02. Ao passe que ea truth de
atividade voltada ou vinculada a serviços de aducação, e considerando tratar-se de dever
da estado ofertar educação escolar pública mediante educação infantll obrigatória e
gratuita, demanda que se apresenta em constante crescimento e cuja Interrupção
acerreterá sérios prejuízos àqueles que se utilizam e necessitam destes serviços. Deste
modo, toma-se público Extrato de Justificative de Dispense de Chamamento PúblIce,
retratada nos autos do Processo Administrative na 1719/2019, consoante o que clispaa o
§ lo do art. 32 de Lei Federal na 13.019/2014. Outrossim, na forme do § 2a do artigo 32
da Lei Federal supredtada, fios aberto o prazo de 05 (cinco) dos para eventual
Impugnaçáo à justificative, a contar da data deste publicação, que deverá ser endereçada
à Comissgo Permanente de Lkltrição deste Município, situada na Rodovia MA. 201, la is,
Centro Administrativo Tambaú, Bairro Vila Nazaré, Paço do Lumiar- MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 1720/2019
O Município de Peço do Lumiar, passes jurldica de direito público, Inscribe no
CNPJ sob o he 05.003.63E/0001-73, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada pelo Secretárlo Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Stares, inscrito no CPF na 253.403.873-7, informa sobre a aprovado do
procedimento de dispense de Chamamento Públlco, discipilnado no incise VI do art. 30 da
Lei Federal na 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrado com o Centro de Adk Social
Franceses Aasenla, Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ
sob o na 05.918.856/0001.54. Ao passo que se trata de atividade voltada ou vInculeda a
serviços de educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação
escolar públIca mediante educação Wand obrigatória e gratuita, demander que se
apresenta em constante crescimento a cula intetrvP910 acarretará sérios prejuízos àqueles
que se utilizer/1 e necessitam destes serviços. Desk modo, torna-se Obits, Extrato de
Justificative de Dispense de Chamamento Público retraterde nos autos do Processo
Administrativo na 1720/2019, consoante a que dIspie o § 1a do art. 32 da Lei Federal na
19.019/2014. Outrossim, na forma do § V do artigo 32 da Le! Federal supracitada, fica
aberto a prazo de 05 (cinco) dias pare eventual Impugnação à justificative, a contar da
data delta publicaçáo, que deverá ser endereçada à Comissão Permanente de LicItação
deste Município, situada na Rodovia MA 201, na is, Centro Administrativo lambeu,
Bairro Vila Nazaré, Paço do Larder - MA.
plaOrFR90 ADMiNISTRATIVO Na 1721
/2019
O Município de Paço do Lumber, pessoa jurldica de direito púbico, inscrito no
CNN sob o na 06.1103.536/0001-73, por Intermédio de Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada polo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Spares, Insane, no CPF na 253.4413.8734, Informa sobre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Público, disciplinado no inciso Vi do art. 30 da
Lei Federal 115 19.019, de 31 de Nino de 2019, celebrado cam a Sociedade Beneficente Sao
Raimondo, Pessoa hidden de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o na
11.775.425/0001-33. Ao passo que se trata de atividade voltada ou vinculada a serviços de
educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação escolar pública
mediante educação Infantil obrigatória e gratuita, demanda que se apresenta em
constante crescimento e cuja interrupção eon-retard sérios prejulzos àqueleg que se
utlinam e necessitam destes se/VIÇOS. Caste modo, tome-se púbico Extrato de Justificative
de Dispense de Chamamento Palle% retratada nos autos do Processo Administrative no
1721/2019, consoante o que dim& o § lo do art. 32 de Lei Federal na 13.019/2019.
Outrossim, na forma do § 29 do artigo 32 da Lei Federal supracitada, fica aberto o prazo
de 05 (cincoi cllas para eventual Impugnação é justificative, a center da data desta
publicação, que deverá ser endereçada à Comissão Permanente de LicItação deste
Município, situada na Rodovia MA - 201, na 15, Centro Administrative Tambeá, Bairro Vila
Nazaré, Peço do Lumiar • MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1722/2019
o Município de Paço do Lumiar, passoo jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o ne 03.003.635/0001.73, por Intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada pela Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Scares, Inscrito no CPF ng 255.403.573,
7, Informa sobre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento púbico, disciplinado no Indso Vi do art. 30 da
Lei Federal na 13.019, de 31 de Julho de 2014, celebrado com o Clube des Mks Segreda
Fondle do Malobffa, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNN sob o no
12.121.208/0001-4/3, Ao pow que se trek de atMdade voltada ou vinculada a serviços de
educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação masker públIca
mediante educação infantil obrigatória e grata', demando que se apresenta em
constante crescimento e cola internee* acarretará sádos projukos aqueles qua se
utilizam e necessitam destes serviços. Dade modo, Lorna-se NU= Extrato de Justificative
de Dispense de Chamamento Público, retratada nos autos do Processo Administrativo na
1722/2019, consoante o que dIspEe o § 19 do art. 32 da Lei Federal na 13.019/2014.
outrossim, na forma do § 2R do artigo 32 da Lei Federal supracHada, fica aberto o prazo
de OS (dnco) dies pare eventual Impugnação à justificative, a contar da data desta
publicação, que deverá ear endereçada à Comtasão Permanente de licitação desk
MunIcíplo, situada na Rodovia MA - 201, ha is, Centro Administrativo rarebit Bairro Vila
Nazaré, Paço do Limier - MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ni 1223/201.9
O Município de Peço do Lumiar, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
0Npr sob o ng 06,003.536/0001-73, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
nests ato representada polo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barrow Scares, inscrito no CPF na 253.903.873-7, Informe sabre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Público, disolpilnedo no Incise VI do art. 30 de
Lei Federal na 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrado corn a Associação Príncipe
Menor, Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNN sob o ng
08.845.631/0001-13. Ao passo que se trek de atividade voitada ou vinculada a serviços de
educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação escolar pública
medlante educaçffo Infentil obrigatória e gratuita, demande que se apresenta em
constante crescimento e cola Interrupção acarretará sérlos prejuízos keel's que se
utilizam a necessitam destes serviços. Deste modo, torne-se púbilco Extrato de Justificative
de Dispense de Chamamento Público, retratada nos autos do Processo Administrativo na
1723/2019, consoante o que dIsp5e 04 V do art 32 da Lei Federal no 13.019/2019.
Outrossim, na forme do § 2 do artigo 32 da Lei Federal supracitada, fica aberto o prazo
de OS (cinco) din pare eventual Impugnação á justificative, a canter da data desta
publicação, titre deverá ser endereçada à Combat:, Permanente de Ucttação deste
Município, situada na Rodovia MA 201, no 15, Centro Administrativo Tenth& Bairro Vila
Nazaré, Paço do Lumiar - MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 1724/2019
O Município de Paço do Lumbar, pessoa juridica de direito público, Inset-no no
CNN sob o na 06.003.636/0001-73, por intermédio da Secretarie Municipal de Educaçffo,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Soares, inscrito no CPF na 253.403.873,7. Informa sobre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Mika, dIsdplinedo no inciso VI do art. 30 da
Lei Federal na 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrado com a Undo dos Moradores da
Awed!' Pedro Careca, entidade Gail de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o na 03332.583/0001-46. Ao passe que se trate de atividade voltada ou
vinculada a serviços de educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar
educaçâo escolar pública mediante educação infantil obdgebirla e gratuita, demanda qua
se apresenta em constante crescimento e cola Interupção acarretará sérios pedants
!into pede a,, veMoado se eorlerapa olet.
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àqueles que se utilizem e necessitem destes serviços. baste modo, torne-se
de Justificative de Dispense de Chamamento Público, retmtada nos autos do Processo
Administrative ng 1724/2019, consoante o que disp3e o§ la do art 32 de Lei Federal ne
13.019/2014. Outrossim, na forma do § 22 do artigo 32 de Lei Federal supreoltade, flea
aberto a prazo de 05 (deco) dies pare eventual Impugnação à Justificative, e canter da
data desta publicação, que deverá ser endereçade i Comissão Permanente de Ucitação
deste Município, situada na Rodovia MA • 201, na is, Centro Administrativo Tambaú,
Bairro Vila Nazaré, Paço do Larder PROCESSO ADMINISTRAIIVO Na 1725/2019
O Município de Pep do Lundy, pessoa Jurídica de direito público, Inscritono
CNN sob o nil 06.003.636/0001-73, por intermédio de Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Scares, inscrito no CPF no 253.903.873-7, informe sabre e aprovação do
pmcedimento da dispense de Chamamento ['Once, disciplined* no Incise VI do art, 30 de
Lei Federal na 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrado com a Associação Beneficente
Raio de Luz, Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, !needier no CNPJ sob o
ne 013.593.068/0001-33. Ao passe qua se trek de atividade voltada au vinculada a serviços
de educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação escolar pública
mediante educação infantil obrigatória e gratuita, demande que se apresenta em
constante crescimento e cuja Interrupção acarretard sérios prejuízos àqueles que se
utilizam e nacessItem destes serviços. Pests mode, torna-se público Extrato de Justificativa
de Dispense de [bafflement° Público, retratada nos autos do Processo Administrative na
1725/2019, consoante o que dims% o § la do art. 32 da Lei Federal na 13.019/2014.
Outrossim, na forma de § 2e do artlgo 32 da Lei Federal supracitada, fica aberto o prazo
de 05 (cinco) du para eventual Impugnadlo el justificative, e canter de data desk
publicação, que deverá ser endereçada é Comissão Permanente de Ucitação deste
Município, situada na Rodovia MA - 201, na is, Centro Administrative Tainbaú, Bairro WS'
Nazaré, Paço do Lamle( • MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 1726/2019
O Município de Pads do Lanier, pessoa juridica de direito público, inscrito no
CRPJ sob a ri' 06.003.636/0001-73, por Intermédio da Secreterla Municipal de Educação,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Scares, Inscrito no CPF ne 253.403.873-7, Informo sabre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Público, tilsoldlnado no Mersa VI do art. 30 da
Lei Federal no13.019, de 31 de julho de 2014, celebredo com a Undo des Moradores do
Alto Esperança, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNN sob
o na 03.434,955/0001-45. Ao passe que se trek de atividade voltada ou vinculada a
serviços de educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação
escolar púbica mediante educação Infantil obrigatória e gratuita, demanda que se
apresenta ern constante crescimento e cal» Interrupção acarretará sérios prejuízos àqueles
que se utilizam e necessitam destes serviços. Deste modo, torne-se públIco Extrato de
Justificative de Dispense de Chamamento Público, 11)W:eclat nos autos do Processe
Administrativo na 1726/2019, consoante o qua dIspfie o § la do art. 32 da Lei Federal ng
13.019/2014. outrosslm, na forma do § 20 do artigo 32 da lei Federal supracitada, fica
aberto o primp de OS, (circa) dies para eventual impugnação à justificativa, a center de
data desta publicação, que deverá ser endereçada à COITISO permanente de LIciteção
desk Município, situada na Rodovia MA - 201, na is, Centro Administrativo Tambad,
Balm° Vila Nazaré, Pao do Lumiar . MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1727/2019
O Município de Paço do Lumiar, pessoa jurldica de drafty público Inscrito no
CNPJ sob o na 06,003.636/0001-73, por intermácilo da Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberts:
Barroso Somas, Inscrito no CPF na 253.403.873-7, Infonna sobre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Público, disciplinado no Incise VI do art. 30 de
Lei Federal na 13,019, de 31 de julho de 2014, celebrado com a Associação das Moradores
do Porto de Morajutube Pedrinhas, Prussia Juridic° de draft° privado, sem fins lucrativos,
Inscrita no CNPJ sob o na 11.791.019/0001-10. Ao passo que se trate de atividade voltada
ou vinculada a serviços de educação, e considerando tratar-se de dever do estado ofertar
educação escolar pública mediante educação Infantil obrigatória e gratuita, demande que
se apresenta em constante crescimento e cola Interrupção acarretará kilos prejuízos
àqueles que se Wizen e necessitam destes serviços. Deste malt), torna-se calk° Extrato
de Justificative de Dispense de Chamamento Publico, retratada nos autos do Processo
Administrativo ne 1727/2019, consoante o que dim& o §12 do art. 32 da Lei Federal na
13.019/2014. Outrossim, na forma do § V da artigo 32 da Lei Federal supraciteda, fica
aberto o prazo de 05 (cinco) dies pare eventual Impugnação á justificative, a comer da
data deste publicação, que deverá ser endereçada à Comissão Permanents de Udtação
deste Municlplo, situada na Rodovia MA - 201, na is, Centro Administrative 'remind,
Bairro Vile Nazaré, Paço do Larder - MA.
PROCESSO ADMINIETRATIVO Ne 1728/2019
O Município de Paço do Lamle, pessoa jaddloa de direito público, inscrito no
CRP.' sob o ne 06.003.536/0001.73, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Scares, inscrito no CPF se 253.4034373-7, Informo sobre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamemento Parka, disciplinado no Incise VI do art. 90 da
Lei Federal no 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrado com a ASSOeiÇãO Beneficente
dos Moradores do Porto do Morajituba,Sururitlu e Pedrinhas de Peço do Lamle'', entidade
cM1 de direito privado sem fleas iucradvos, Inscrita no CNPJ sob o no 02.257.993/000182.
Ao passo que se trata de atividade valtada ou vinculada a serviços de educação, e
considerando tratar-se de dever do estado ofertar educação escolar públIca mediante
educação infantil obrigatória e gratuita, demande que se apresenta em constant,
cresdmento e cuja Interrupção acarretará sérios prejuízos àqueles que se utilizam e
necessitern destes serviços. Desta modo, torna-se público Extrato de Justificative de
Dispense de Chamamento Público, retratada nos autos do Processo Administrativo ng
172B/2019, consoante o que disp5e o § la do art 32 da Lei Federal no 13.019/2017.
outrossim, na forma do § 29 do artigo 32 da Lei Federal supracitada, flea aberto o prezo
de DE (cinco) dies pore eventual impugnação á justificative, a center de data desta
publicação, que deverá ser endereçada à Comissão Permanente de Ucitação deste
Município, etude no Rodovia MA • 201, na IS, Centro Administrativo Tembarl, Bairro Vile
Nazaré, Paço do Limier - MA.
PROCESSO ADMINIVRATIVO Na 1729/2019
O Município de Paço do Lumiar, pessoa juriclice de direito público, Inscrito no
CNN sob o no 06,003.535/0001-73, per Intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
neste ato representada peio Secretárlo Munidpal de Educação, o Sr. Paulo Roberto
Barroso Skirts, Inscrito no CPF ng 253.401873-7, informa sobre a aprovação do
procedimento de dispense de Chamamento Público, discldinado no Incise VI do art. 30 da
Lei Federal ng 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrado com a Assoclação dos Moradoras
da Vila ResIdendal Nova Cann, Pessoa Juridic* de clinks privado, sain fins lucrativos,
inscrita no CNPJ sob o na 07.311.521/0001.09. Ao pent] que se trek de atividade voltada
ou vinculada e SeIVIÇos de educação, e considerando tralacce de dever do estado ofertar
educação inkier pública mediante educação Infant!' obrigatória e•gratulta, demanda que
se apresenta em constante crescimento e cuja interrupção acarretará cáries prejuízos
amides que se utilizam e necessItam destes serviços. Deste modo, torne-se pública Extrato
de Justificative de Dispense de Chamamento Público, retratada nos autos do Processo
Administrativo no 1729/2019, consoanta o que dispBe o § V do art. 32 da Lei Federal na
13.019/2014. Outrossim, na forme do § 20 do artigo 32 da Lei Federal supracitada, fica
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual Impugnação à justificative, a center da
data deste publicação, que deverá ser endereçado à Comissão Permanente de Uoltação
deste Município, situada na Faked. MA - 201, no is, Centro Administrativo Tembaú,
Balrro Vile Nazaré, Paço do Lanier • MA.
Paço do Lumiar-MA, a de abril de 2019
PAULO ROBERTO BARROSO SCARES
Secretário Municipal de Educação - SEMED
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demanda que se apresenta em constante crescimento e cuja
interrupção acarretará sérios prejuízos àqueles que se utilizam e
necessitam destes serviços. Deste modo, torna-se público Extrato
de Justificativa de Dispensa de Chamamento Público, retratada
nos autos do Processo Administrativo n° 1728/2019, consoante o
que dispõe o § 1° do art. 32 da Lei Federal n° 13,019/2017.
Outrossim, na forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal
supracitada, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual
impugnação à justificativa, a contar da data desta publicação, que
deverá ser endereçada à Comissão Permanente de Licitação
deste Município, situada na Rodovia MA — 201, na 15, Centro
Administrativo Tambaú, Bairro Vila Nazaré, Paço do Lumiar— MA.
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Paço do Lumiar— MA, 09 de abril de 2019.
Paulo Roberto Barroso Soares
Secretário Municipal de Educação — SEMED
Secretaria Municipal de Educação

AVISO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1729/2019
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Paço do Lumiar, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ sob o n°06.003.636/0001-73, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pelo
Secretário Municipal de Educação, o Sr. Paulo Roberto Barroso
Soares, inscrito no CPF n° 253.403.873-7, informa sobre a
aprovação do procedimento de dispensa de Chamamento Público,
disciplinado no inciso VI do art. 30 da Lei Federal n°13.019, de 31
de julho de 2014, celebrado com a Associação dos Moradores da
Vila Residencial Nova Canaã, Pessoa Jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n°07.311.521(0001-09.
Ao passo que se trata de atividade voltada ou vinculada a
rviços de educação, e considerando tratar-se de dever do
...aado ofertar educação escolar pública mediante educação
infantil obrigatória e gratuita, demanda que se apresenta em
constante crescimento e cuja interrupção acarretará sérios
prejuízos àqueles que se utilizam e necessitam destes serviços.
Deste modo, torna-se público Extrato de Justificativa de Dispensa
de Chamamento Público, retratada nos autos do Processo
Administrativo n° 1729/2019, consoante o que dispõe o § 1° do art.
32 da Lei Federal n° 13.01912014. Outrossim, na forma do § 2° do
artigo 32 da Lei Federal supracitada, fica aberto o prazo de 05
(cinco) dias para eventual impugnação à justificativa, a contar da
data desta publicação, que deverá ser endereçada à Comissão
Permanente de Licitação deste Município, situada na Rodovia MA
— 201, n° 15, Centro Administrativo Tambaú, Bairro Vila Nazaré,
Paço do Lumiar — MA.
Paço do Lumiar— MA, 09 de abril de 2019.
Paulo Roberto Barroso Soares
Secretário Municipal de Educação — SEMED
Secretaria Municipal de Educação
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