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PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021. A 
Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio do pregoeiro oficial, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará no 
dia 12 de novembro de 2021 às 09:00h (nove horas) horário de Bra-
sília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 067/2021, do tipo 
Menor Preço (por item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo 
objeto é contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de 
equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de Saúde Bucal das 
Unidades Básicas de Saúde, conforme incentivos financeiros estabe-
lecidos na Portaria GM/MS de nº 3.389, de 10 de dezembro de 2020, 
de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 
10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, e subsidiariamen-
te as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas 
neste Edital. A Sessão Pública será realizada através do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala 
da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura 
Municipal de Açailândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque 
das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo decretação 
de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente 
de nova comunicação. Comissão Central de Licitação – CCL, Açai-
lândia/MA, 27 de outubro de 2021. Yago Souza Nunes. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Açailândia, por 
meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 11 de novembro de 2021 às 09:00h 
(nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 068/2021, do tipo Menor Preço 
(por item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é registro 
de preços visando eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
aquisição de materiais gráficos, de interesse desta Administração Pú-
blica. nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores 
alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, 
Decreto Municipal nº 150/2021, Decreto Municipal nº 136/2015, De-
creto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal 
nº149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinen-
tes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública 
será realizada através do site e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala 
da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura 
Municipal de Açailândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das 
Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo decretação de 
feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta li-
citação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. Comissão Central de Licitação – CCL, Açailândia/MA, 27 de 
outubro de 2021. Frederiko Augusto Carvalho Holanda. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº 3007/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada neste ato, pela 
Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Ana Carine Nascimento Monteles, 
no uso de suas atribuições legais, resolve REVOGAR o presente feito, 
que tem por objeto Contratação de empresa especializada na execução 
dos serviços de pesquisa epidemiológica com identificação de grupos e 
áreas de riscos no Município de Anapurus/MA, para atender as neces-
sidades da Secretaria de Saúde, fundamentada no art. 49 da Lei Fe-
deral 8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, na Súmula 473 do 

Supremo Tribunal Federal. A REVOGAÇÃO se faz, tendo em vista 
razões de interesse público, decorrente de fatos supervenientes, apon-
tadas nos autos, levando em consideração que a Administração pode 
revogar seus próprios atos. Anapurus/MA,  25 de outubro de 2021. 
Ana Carine Nascimento Monteles-Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

RETIFICAÇÃO. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no D.O.E.  
Publicação de Terceiros, São Luís, 22 de fevereiro de 2021, página 
72, RESENHA DO CONTRATO N° 101/2020 - SEDES. Onde se 
lê: CONTRATO N° 101/2020-SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO. Leia-se: 
CONTRATO N° 101/2021-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO. Balsas 27 de 
outubro de 2021. Ana Maria Cabral Bernardes/Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
DO CORDA - MA

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A ABERTURA DE ENVE-
LOPE DE PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO 
Nº 14/2021. Barra do Corda - MA, 27 de outubro de 2021. O MUNI-
CÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação convoca as empresas participantes da Tomada de 
Preço 14/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de recuperação de 27,43 km de estradas vicinais 
nos trechos entre a MA-012 ao Povoado Três Lagoas do Manduca, 
Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA para resultado do 
credenciamento e abertura do envelope documento de habilitação, 
que será realizado no dia 03 de novembro de 2021 as 13:00h, no mesmo 
local da sessão anterior. Mikaela Oliveira Cabral-Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 
– PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor 
preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666/93. Objeto: Registro de preço para eventual contratação 
de pessoa jurídica para aquisição de oxigênio medicinal, para aten-
der as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município 
de Barra do Corda/MA. Inicio da disputa ocorrerá dia 16 de novembro 
às 09h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, 
junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac 
Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 
12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA, 
no Portal da Transparência do município, informações pelo email cplb-
dc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 27 de outubro de 2021. 
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 
– PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, atra-
vés da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PRE-
GÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor 
preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para presta-
ção de serviços de manutenção de limpeza e desinfecção de caixas 
d’água e cisternas, para atender as necessidades do Município de 
Barra do Corda/MA. Início da disputa ocorrerá dia 16 de novembro 
às 11h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, 
junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac 
Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 
12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA, 
no Portal da Transparência do município, informações pelo email cplb-
dc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 27 de outubro de 2021. 
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município.


