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AVISO DE LICITAÇÃO. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Balsas-MA torna público que se encontra aberta licitação na moda-
lidade TOMADA DE PREÇOS 021/2021, sob o regime de “MENOR 
PREÇO GLOBAL”, que trata da contratação de prestador de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, mecânica e elétrica, incluindo 
troca de peças em geral, acessórios, troca de óleo e pneus da fro-
ta de veículos (motocicletas) do SAAE, da marca HONDA, modelo 
CG 125 CARGO e CG 125 FAN KS, durante o exercício de 2022. A 
abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial dar-se-á 
no dia 21 de dezembro de 2021 às 14:00 horas. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30h às 
11:30h e das 13:30h às 17:30h no prédio do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto, situado à Travessa do Salim, 85 – Centro, CEP: 65.800-000, 
município de Balsas, ou ainda pelo endereço eletrônico licitacaosaaebal-
sas@gmail.com. Quaisquer informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima ou pelo telefone (099) 3541-2235/4636. Informamos ainda, 
que na abertura das propostas e em caso de absoluta igualdade de pre-
ços entre duas ou mais propostas e após obedecido a preferência das 
Micro Empresas e o disposto no §2.º do artigo 3.º, da Lei 8.666/93, a 
classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio na mesma data da 
sessão. Balsas (MA), 01 de dezembro de 2021. MARIA DO SOCOR-
RO GERMANO FERREIRA-Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. Câ-
mara Municipal de Lago da Pedra - MA, por meio da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09:00 
horas do dia 20 de dezembro de 2021, licitação na modalidade TO-
MADA DE PREÇP, do tipo menor preço global, tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada em Serviços de Reforma do 
prédio da Câmara municipal de Lago da Pedra - MA. A presente li-
citação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Senador Vitorino Freire, S/N, Centro, CEP 65715-
000, Lago da Pedra - MA. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra citado acima, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas), onde poderão ser 
adquiridos gratuitamente, esclarecimentos adicionais, no mesmo en-
dereço. Cicero Amaro dos Santos. Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 DO MARANHÃO

A Câmara Municipal de São Domingos do Maranhão- MA, através de 
sua  Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público que realizará licitação na 
seguinte forma: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. Processo Ad-
ministrativo nº 01.2411.0001/2021. OBJETO Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de combustíveis derivados do petróleo, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal durante o exercício fiscal 
de 2022, MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor 
Preço por item. DATA DE ABERTURA: 15 de dezembro  de 2021  às 
09:00 horas. LOCAL: Câmara Municipal de São Domingos do Mara-
nhão, na Rua Moisés de Brito s/n,  CEP: 65.790-000- São Domingos 
do Maranhão. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,  e Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão 
consultar ou adquirir o Edital e seus anexos em horário comercial das 
08:00h às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço ele-
trônico http://cmsaodomingos.ma.gov.br/portal/. Esclarecimento adi-
cional no endereço supra, pelo endereço eletrônico camarasaodomin-
gos2021@gmail.com  ou pelo telefone 99 98485-0776 São Domingos 
do Maranhão - MA,  de 30 de novembro 2021. MANOEL BARBOSA 
DE CARVALHO NETO- PRESIDENTE  DA CAMARA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
059/2021 – PMAP-MA. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2021-PMAP-
MA. A Prefeitura municipal de Alto Parnaíba- MA, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial 
nº 25/2021-PMAP-MA, tipo menor preço, objetivando o Registro de 
Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada 
para a realização de exames de análises clínicas e de imagens que ve-
nham a garantir o bom funcionamento do Hospital e UBS’s – Unida-
des Básicas de Saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, 
no dia 16 de dezembro de 2021, às 9h:00min, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, situada na Avenida Rio Parnaíba, 
820 – Centro, CEP: 65.810-000 – Alto Parnaíba – MA. Amparo legal 
Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 005, de 04 de janeiro 
de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 107, de 03 de dezembro 
de 2018, aplicando-se os procedimentos determinado pela Lei Com-
plementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 
de agosto de 2014 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
n.º 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no site da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba https://www.altoparnai-
ba.ma.gov.br e na Comissão Permanente de Licitação - CPL, Prédio 
situado na Avenida Rio Parnaíba, 820 – Centro, CEP: 65.810-000 – Alto 
Parnaíba - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 
17h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplaltoparnaiba@
gmail.com. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e local ou 
no telefone: (99) 999029010. Alto Parnaíba-MA, 30 de novembro de 
2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro – Alto Parnaíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PPREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº039/2021. O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefei-
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretária Municipal 
de Saúde, designada pelo Decreto nº006/2021, torna público que re-
alizará às 09:00h (Nove horas) do dia 16 de dezembro de 2021, na 
plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto o REGIS-
TRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para fornecimento de ar-condicionado para atender as ne-
cessidades das diversas secretárias municipais do Município de Ana-
jatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, 
regido pela Lei Federal  nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, 
Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações perti-
nentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/
MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retira-
dos gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal 
da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Es-
clarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 
01 de dezembro de 2021. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. 
Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº006/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 026/2021/SRP - O Município de Anapurus - MA, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamen-
te as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que 
realizara às 08h00min (horário de Brasília) do dia 16 de dezem-
bro 2021, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
026/2021, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o registro 
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de preços para prestação dos serviços de organização e realização 
das festividades alusivas ao Natal 2021 e Ano Novo 2021/2022 na 
cidade de Anapurus/MA. Será obrigatório o uso de máscaras de to-
dos os participantes no dia da sessão. O Edital e seus anexos estão à 
disposição ou através de solicitação no endereço eletrônico depar-
tamentodecompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e 
portal da transparência deste órgão, ou na Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. 
João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segun-
da-feira a sexta-feira das 08h00min às 12h00min onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4 no endereço supra. Anapurus/MA, 01 de dezem-
bro de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 005/2021-CPL/PMB. A Prefeitura Municipal de Bacabal, vem 
por meio deste, tornar público a Anulação do Processo Licitatório 
na modalidade Tomada de Preços n° 005/2021-CPL/PMB, visando 
a contratação de empresa especializada para execução dos Serviços 
de Implementação de medidas técnicas, administrativas, e jurídicas 
necessárias à efetivação da Regularização Fundiária de assentamen-
tos irregulares urbanos na sede do município de Bacabal/MA, objeto 
do Contrato de Repasse n° 794651/2013 / MINISTÉRIO DAS CI-
DADES/CAIXA Processo n° 2654.1010829-60/2013, por notificação 
apresentada no dia 30/11/2021 a Prefeitura Municipal de Bacabal, 
através do ofício n° 1437/2021/GIGOV/SL, o qual apresenta a de-
cisão de Rescisão Contratual do convênio antes celebrado entre esta 
Prefeitura e o Ministério das Cidades, portanto, opinamos pela anu-
lação do Processo Licitatório elencado, embasados no art. 49 da Lei 
8.666/93, como também em obediência aos princípios norteadores 
da Administração Pública. Bacabal – MA, 01 de dezembro de 2021. 
EDVAN BRANDÃO DE FARIAS. Prefeito Municipal de Bacabal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021/CPL/PMB. PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 0062/2021 – Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através 
de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará 
às 09:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2021, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, 
Centro, Bacuri - MA, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor por item, para Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamentos diversos para utilização nas Unidades 
Básica de Saúde no município de Bacuri/MA, com recursos destina-
dos ao combate à epidemia do COVID-19, na forma da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. Informamos, ainda, que o Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço www.licitanet.
com.br no portal de transparência do município em: http://transparencia.
bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP 
(portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE),https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo Referência. Edital e 
seus anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endere-
ço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, atra-
vés do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setem-

bro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@
gmail.com. . Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma 
do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que 
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 01 de De-
zembro de 2021.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2021 
– PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade TO-
MADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor preço global, 
nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: solicitação de contratação 
de empresa para prestação de serviços de reforma do Terminal 
Rodoviário no Município de Barra do Corda/MA. A abertura 
ocorrerá dia 20 de dezembro de 2021, ás 10h:00min. Os interessa-
dos poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro, 
Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00min ou no 
site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA. Barra do Corda 
– MA, 01 de dezembro de 2021. Publique-se. Mikaela Oliveira Ca-
bral-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A 
Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna pública, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, a Licitação na Modalidade TO-
MADA DE PREÇO N° 007/2021, para a Contratação de Empresa para 
Construção da Creche do São Francisco, de interesse da Secretaria de 
Educação do Município de Buriti - MA, no dia 20 de dezembro de 2021, 
às 09h00min (horário local), sendo presidida pelo Presidente da Co-
missão  Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Felinto Fa-
rias, SN, Centro, Buriti - MA. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço.  Buriti – MA, 29 de npvembro de 2021. Aldaênio Carvalho 
Soares-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021. AVISO DE 
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. A Equipe de Apoio da Comis-
são Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim/MA, torna público para o conhecimento dos interessados o 
ADIAMENTO da sessão para reabertura dos envelopes de Propos-
ta de Preços da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 
008/2021, sob o Regime de Empreitada por preço Global , objetivando a 
Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de recupe-
ração de estradas vicinais nos trechos entre os Povoados Rapadurinha ao 
povoado Novo Caru no Município de Bom Jardim/MA, que ocorreria no 
19 de novembro de 2021 as 14h30min (Quatorze horas e trinta minutos), 
motivado por problemas de saúde da Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, Ingrid Silva dos Santos, Portaria Nº 17/2021, A mesa de 
Apoio toma esta decisão com base no artigo 3º da lei 8.666/93, onde: «A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos.» a nova data para reabertura será disponibilizada no 
diários oficiais . Qualquer outra informação poderá ser obtida no site 
www.bomjardim.ma.gov.br. ou no e-mail prefeiturabomjardimcpl@
gmail.com.Bom Jardim/MA, 19 de novembro de 2021.Daniel Araújo 
Costa.Equipe de Apoio Portaria N° 18.2021.




