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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº007/2022 O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefei-
tura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal 
de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público 
que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 25 de FEVEREIRO 
de 2022, na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por 
objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurí-
dica(s) para fornecimento de materiais de construção, ferramentas, 
EPI’S e acessórios para atender as necessidades das diversas secreta-
rias do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, De-
creto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto 
Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. 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  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 
em 28 de JANEIRO de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. 
Secretária Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 008/2022 - 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 10h00min, (Dez horas),(horário de Brasília) do dia 15 de Fevereiro 
de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
futura e Eventual contratação de empresa especializada para aqui-
sição de equipamentos/material permanente para atender unidade 
básica de saúde da Secretaria Municipal de Saúde.Do município 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, 28 
de Janeiro de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - 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 08h00min, (oito horas),(horário de Bra-
sília) do dia 15 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2022, para registro de preços, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa 
especializada em promoção de eventos de grande porte, com vistas 
à realização do CARNAVAL/2022, incluindo toda infraestrutura, 
conforme especificações descritas neste instrumento para atender o 
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 inte-

ressados na Comissão Permanente de Licitação – CPL. Localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, 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 pa-
pel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no 
portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 28 de Janeiro 
de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022 
– CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.180/2021 
OBJETO: Registro de preço para a futura aquisição de Gás de Cozi-
nha – GLP e Vasilhames. SITUAÇÃO: Anteriormente marcada para 
o dia 31/01/2022 às 14h00min, a presente licitação fica ADIADA para 
o dia 04/02/2022, às 09h00min., horário de Brasília/DF. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.
com.br Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, 
www.centralcomprasbhsma.com.br e Mural de Contratações do 
SACOP - www.tce.ma.gov.br. Barreirinhas (MA), 31 de janeiro de 
2022. Áquilas Conceição Martins Pregoeira CCL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 001/2022. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços nos 
termos da Lei 8.666/93, no regime de Execução Indireta, Empreitada 
por preço Global, do tipo menor preço, que tem como objeto a Con-
clusão dos Serviço de Pavimentação Asfáltica “AAUQ” nas seguintes 
ruas: Rua do Matadouro, Rua Machado de Assis e Rua Dr. Francisco 
Costa, na sede do Município de Brejo/MA, que se realizará no dia 
17 de fevereiro de 2022, as 14:30hrs (horário de Brasília) na sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Brejo. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala 
da Comissão de Licitação, localizada na Av. Luís Domingues, nº 95, 
Centro, Brejo/MA, atendimento das 08:00 as 12:00hs, demais infor-
mações pelo Telefone (98) 3472-0019. Brejo – MA, 27 de janeiro de 
2022. Anselmo Barbosa Mourão – Presidente – CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por 
meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO 005/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação de empresa para locação de software para gestão de 
recursos humanos e folha de pagamento para atender as necessidades 
da Sec. M. de planejamento, administração e finanças do município, por 
meio de registro de preços no dia 16/02/2022 às 10:00 horas, através do 
uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefei-
tura. O edital e seus anexos encontram-se disponível nas paginas web 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br,http://www.
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, ht-
tps://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos 
adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.
coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 27/01/2022. Domin-
gos Dias da Silva – Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura M.de Coelho Neto-MA, por meio do Fundo M. de As-
sistência Social, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar,  licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
006/2022.do tipo menor preço, para Contratação de Empresa para 
Prestaçãode Serviço de Material Gráfico, para atender as necessida-
des da Sec. M. de Assistência Social e Cidadania do Município, no 


