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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 002/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município 
de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as dis-
posições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar 
às 08h00min, (oito horas),(horário de Brasília) do dia 08 de fevereiro 
de 2022, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2022, para 
registro de preços, do tipo maior percentual de desconto, Eventual 
Registro de Preços para REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRE-
DIOS PUBLICOS DO MUNICPIO DE ANAPURUS, para atender 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, do município de Anapurus/
MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapu-
rus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega 
de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra, como também por 
meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – 
SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapu-
rus/MA, 20 de janeiro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público aos inte-
ressados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 
e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 10h00min, (Dez horas),(horário de Bra-
sília) do dia 07 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 004/2022, para registro de preços, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de pessoa 
(s) jurídica (s) para fornecimento de medicamentos e insumos para 
atender as necessidades do enfretamento da COVID-19, no exercício 
do ano de 2022 de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Anapurus/MA. Do município de Anapurus/MA. Pode-
rão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem 
os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://
www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefei-
tura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco 
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-
-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 
no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido no site http://
www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 20 de Janeiro de 2022.ALMIR 
LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - SISTEMA REGIS-
TRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 
7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min, (Quinze ho-
ras),(horário de Brasília) do dia 07 de fevereiro de 2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022, para registro de preços, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Aquisição 
de material de Proteção Individual (álcool em gel e liquido, másca-
ras) e termômetro digital para atender as necessidades, da Secretaria 
Municipal de Educação de Anapurus-MA.. Do município de Anapu-
rus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que 
preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá 
pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação 
– CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. 
João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de se-

gunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) 
resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode ser ad-
quirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 20 de Ja-
neiro de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público aos inte-
ressados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 
e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Bra-
sília) do dia 08 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 006/2022, para registro de preços, do tipo menor 
preço por item, tendo por objeto a futura e Contratações de empresa 
especializada em para prestação de serviço de capacitação continuada 
para professores do ensino infantil e fundamental da secretaria muni-
cipal de educação do município de Anapurus/MA. Do município de 
Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas 
que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá 
pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – 
CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João 
Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-fei-
ra à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel 
A4 no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido no site 
http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 20 de Janeiro de 2022.
ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - SISTEMA REGIS-
TRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 
7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min, (Quinze ho-
ras),(horário de Brasília) do dia 08 de fevereiro de 2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022, para registro de preços, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento Ambulância 
tipo A – Simples Remoção Tipo pick-up 4 x 4 conforme descrição no 
termo de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Anapurus/MA. Do município de Anapurus/MA. Pode-
rão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem 
os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://
www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefei-
tura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco 
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-
-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratui-
tamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 
no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido no site http://
www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 20 de Janeiro de 2022.ALMIR 
LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. 
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: Pregão Eletrônico. 
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, subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: 
Aquisição de motocicletas para guarda municipal  para atender as 
necessidades do Município de Arari – MA. Data e horário do início 
da disputa: 09:30 horas do dia 08/02/2022. Site para realização do 
Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as 


