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PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – 
REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailândia por 
meio do pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 20 de Janeiro de 2022 às 09:00h 
(nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, do tipo Menor Preço (por 
item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é Registro de 
Preços para Eventual Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para o 
fornecimento de água mineral potável sem gás de interesse desta ad-
ministração Pública, 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 136/2015, Decreto Municipal nº 
155/2019 ulteriores alterações, Decreto Municipal nº149/2020, De-
creto Municipal nº 150/2021 e ulteriores alterações, e subsidiaria-
mente 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.
portaldecompraspublicas.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na 
sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefei-
tura 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 licita-
ção na data acima mencionada, o evento será automaticamente transfe-
rido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. Comissão Central de Licitação - CCL, Açailândia/MA, 6 
de janeiro de 2022. Frederiko Augusto Carvalho Holanda. Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – 
REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailândia, por 
meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento dos in-
teressados, que realizará no dia 21 de Janeiro de 2022 às 09:00h (nove 
horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modali-
dade Pregão Eletrônico nº 002/2022, 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 locação de 
veículos, sem condutor, de interesse de várias secretarias desta Admi-
nistração Pública Municipal, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 
123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Mu-
nicipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal 
nº 150/2021, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do 
Decreto Municipal nº149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiaria-
mente 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 portaldecompras-
publicas.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMIS-
SÃO 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. Comis-
são Central de Licitação – CCL. Açailândia/MA, 6 de janeiro de 2022. 
Frederiko Augusto Carvalho Holanda. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO 
MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO Prefeitura Municipal de Água Doce do 
Maranhão, Estado do Maranhão, torna público a abertura da seguin-
te licitação: MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 
001/2022. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de 
obras e serviços de engenharia para construção de sistema de abasteci-
mento de água no povoado Cana Brava no município de Água Doce do 
Maranhão, de interesse da Secretaria Municipal de Obras. DATA DE 
ABERTURA: 28/01/2022, ás 09:00 horas. O Edital e seus anexos se 
encontram a disposição dos interessados para consulta ou retirada gra-

tuita, na Comissão Permanente de Licitação–CPL, localizada na Rua 
de Nazaré, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através 
do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: cplp.aguadoce.ma@
gmail.com ou no Site da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Ma-
ranhão/MA: http://www.aguadocedomaranhao.ma.gov.br e no site do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (SACOP): https://www6.
tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul  Água Doce do Maranhão/
MA, 10/01/2022. João Vittor Vilar da Silva – Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA CON-
CORRÊNCIA SRP Nº 001/2021 A Prefeitura Municipal de Ana-
jatuba/MA,  por meio  do Secretário Municipal de Administração, 
designado pelo Decreto nº 006/2022 torna público aos interessados  
que a Concorrência SRP nº 001/2021, cujo objeto é o  REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especia-
lizada para a prestação de serviços de implantação de pavimentação 
em bloquete intertravado em vias urbanas  do Município de Anaja-
tuba/MA com abertura prevista para o dia 13 de janeiro de 2022  
fica adiado para o dia 10 de fevereiro de 2022  às 09:00h (Nove 
horas), por razões técnicos administrativas. O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ana-
jatuba/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 retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como 
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.anajatuba.ma.
gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou através do 
e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 06 de janeiro 
de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal 
de Administração. Decreto nº 006/2022.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA CON-
CORRÊNCIA SRP Nº 002/2021 A Prefeitura Municipal de Ana-
jatuba/MA, por meio  do Secretário Municipal de Administração, 
designado pelo Decreto nº 003/2021 torna público aos interessados  
que a Concorrência SRP nº 002/2021, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especia-
lizada para a prestação de serviços de construção e recuperação de 
meios-fios, sarjetas, calçadas e muros na zona urbana  do Municí-
pio de Anajatuba/MA com abertura prevista para o dia 14 de janeiro 
de  2022 fica adiado para o dia 11 de fevereiro de 2022 às 09:00h 
(Nove Horas), por razões técnicos administrativas. O Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados na 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 pode-
rão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital. Assim 
como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.anaja-
tuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou 
através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 06 
de janeiro de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário 
Municipal de Administração. Decreto nº 006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 001/2022 - 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 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 25 de janeiro 
de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
futura e Eventual contratação de empresa especializada para aquisi-
ção de equipamentos/material permanente para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição. Do muni-
cípio de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as 
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública 
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acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localiza-
da na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, 
de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde pode-
rão 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, 07 
de Janeiro de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - 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 09h00min, (Nove ho-
ras),(horário de Brasília) do dia 26 de janeiro de 2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022, para registro de preços, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual 
Contratações de Empresa especializada em para prestação de servi-
ço de locação de veículos destinados exclusivamente ao Transporte 
escolar do ano de 2022, para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de Educação, do interesse da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empre-
sas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acon-
tecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Li-
citação – CPL da Prefeitura 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 pode-
rão 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, 07 
de Janeiro de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE BALSAS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. O Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to de Balsas-MA torna público que se encontra aberta licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS 021/2021 – REPETIÇÃO 01, 
sob o regime de “MENOR PREÇO GLOBAL”, que trata da contra-
tação 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 frota 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 27 de janeiro de 2022 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 licitacaosaaebalsas@gmail.com. Quaisquer in-
formações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (099) 
3541-2235/4636. Informamos ainda, que na abertura das propostas e em 
caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e após 
obedecido a preferência das Micro Empresas e o disposto no §2.º do ar-
tigo 3.º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará obrigatoriamente, por 
sorteio na mesma data da sessão. Balsas (MA), 06 de janeiro de 2022. 
MARIA DO SOCORRO GERMANO FERREIRA-Presidente da CPL.
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO 
MARANHÃO

     
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-
-MA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2022-CPL/PMBV A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA 
VISTA DO MARANHÃO-MA, com sede na Rua do Comercio, s/
nº Centro, no Município de Bela Vista do Maranhão- MA, através da 

Comissão Permanente de Licitação, Portaria nº 034/2021, que com 
base na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Torna público, 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
Menor Preço GLOBAL, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada para Execução dos serviços de Construção de Estádio 
Municipal no Município de Bela Vista do Maranhão - MA. Conforme 
Projeto Básico, Edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório 
será realizada no dia 26 de janeiro de 2022, às 10:00 (dez) horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através de mídia 
eletrônica ou ainda através do e-mail: cplbelavista@gmail.com, e no 
SACOP/TCE, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bela 
Vista do Maranhão – MA, em 06 de janeiro de 2022.Marlon de Sousa 
Silva. Presidente da CPL/PMBV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO 
LEITE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022 
– SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por meio da Comis-
são Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, 
Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os procedimen-
tos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela 
Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta 
minutos) do dia 24 de janeiro de 2022, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº 001/2022 - SRP, tendo por OBJETO: Re-
gistro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota 
de veículos e maquinários pesados, em atendimento as necessida-
des de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite/
MA.  LOCAL : O presente Pregão Eletrônico será realizado em ses-
são pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDI-
TAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias 
de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Se-
tembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura 
Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no www.portaldecompraspu-
blicas.com.br , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 06 
de janeiro de 2022. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO 
MEARIM - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 O 
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de 
Preços.  BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJE-
TO: Contratação de empresa especializada para Drenagem Urbana 
e Construção de Praça no Município de Bernardo do Mearim - MA.  
ABERTURA: 28 de janeiro de 2022 às 08:30 horas.  TIPO DE LI-
CITAÇÃO:  Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada 
por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encon-
tra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de 
Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo 
do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 
Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: ccl-
pmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim (MA), 07 de janeiro de 
2022. Rodrigo Paz Santos. Secretário Mun. de Planejamento, Admi-
nistração e Finanças. Mat. 0000942.


