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Processo Administrativo: n.º 0510-2/2021. Dispensa nº 002/2021. 
Ratificação da Dispensa de Licitação. Ratifico para fins do disposto 
no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer emitido pela 
Assessoria Jurídica, a Dispensa de Licitação nº 002/2021, fundamen-
tada no inciso II do art. 24 da Lei supra, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de manutenção, 
licença de uso quanto a hospedagem do Portal da Transparência, 
agregando o sistema E-Sic e ouvidoria destinados a manutenção des-
ta Casa Legislativa, em favor da proposta apresentada pela empresa: 
SIGANET Tecnologia Ltda, com sede na cidade de São Luís-MA, à 
Rua Pericumã, n.º 101, Edifício Maria Amália, Apto 101, Bairro Jar-
dim Renascença, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.372.616/0001-35, 
no valor total de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), sendo 
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais. Assim, determi-
no que expeçam o contrato de prestação de serviços na forma deste 
certame e que os serviços contábeis desta Casa Legislativa, façam o 
registro na forma da legislação em vigor e aplicada à espécie, visando 
assegurar os compromissos ora assumidos. CUMPRA-SE NA FOR-
MA RECOMENDADA. GABINETE DO PRESIDENTE CÂMARA 
MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA., 02 DE JULHO DE 2021. Clau-
deberto Ferreira Gama. Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS 
MANGABEIRAS - MA

RESULTADO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 009/2021. A 
Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeira/Ma, inscrita no 
CNPJ: 12.081.741/0001-23, através de seu Pregoeiro, torna público 
que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empre-
sas do ramo para o fornecimento parcelado de peças automotivas e 
prestação de serviços mecânicos para suprir as necessidades dos veí-
culos que prestam serviços para Câmara Municipal de São Raimundo 
das Mangabeiras/MA, sagrou-se vencedora a empresa: ANTONIO 
MOREIRA FILHO COMÉRCIO - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 
11.594.942/0001-61,  com o valor Total adjudicado de R$82.891,01 
(Oitenta e dois mil oitocentos e noventa um real e um centavo), con-
forme proposta de preços ajustada anexa ao processo licitatório. São 
Raimundo das Mangabeiras/MA, 29 de Junho de 2021. David Ismael 
Coelho Netto – Pregoeiro – Portaria nº 005/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 017/2021. A Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do Mara-
nhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará rea-
lizar, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
global, (art. 23 inciso I, alínea “b”), sob o regime de execução indire-
ta, Empreitada por preço global, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Lei nº  8.666/93, e suas alterações posteriores. Tendo por objeto o 
registro de preços para eventual contratação de empresa especia-
lizada nos serviços de limpeza urbana, conforme projeto básico, 
no Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administração 
Pública, no dia 22 de julho de 2021, às 08h00min (oito horas). A 
presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Anapurus, localiza-
do a Avenida João Francisco Monteles, nº 2001, Centro, Anapurus/
MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a 
sexta das 08h00min às 12h00min horas na sala da Comissão de Li-
citação, localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro 
Anapurus/MA, ou através do endereço eletrônico departamentode-
compraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da 
transparência deste órgão,  demais informações na Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL. Anapurus - MA, 06 de julho de 2021, AL-
MIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 
REGISTRO DE PREÇO 010/2021. A Pregoeira da Prefeitura Mu-
nicipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa 
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aber-
to. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei 
nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AS SE-
CRETARIA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ARARI - MA. Data 
e horário do início da disputa: 14:30 horas do dia 22/07/2021. Site 
para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão partici-
par da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que com-
provem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações pode-
rão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também 
nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licita-
ção do Município de ARARI-MA, 01 de julho de 2021. Dini Jakson 
Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão Financeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021. 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização 
do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Me-
nor preço por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, 
suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento 
de Equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Arari - MA. Data e horário do início 
da disputa: 09:30 horas do dia 22/07/2021. Site para realização do 
Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas 
as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os re-
quisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução 
de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site 
da Prefeitura (https://arari.ma.go.br) e também nos dias de expedien-
te das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que 
em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.
gov.br. ARARI-MA, 01 de julho de 2021. ROSÁRIO DO DESTER-
RO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização 
do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Lici-
tação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Ele-
trônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço 
por Item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamento 
e material permanente para atenção especializada em saúde do Muni-
cípio de Arari - MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas 
do dia 23/07/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especia-
lizadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. 
Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (ht-
tps://arari.ma.go.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 
13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, 
onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARA-
RI-MA, 01 de julho de 2021. ROSÁRIO DO DESTERRO RIBEIRO 
ABAS - Secretária Municipal de Saúde.


