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de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 as 12:00 horas na sala da CPL, 
onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos mediante o 
recolhimento de 50,00 (cinqüenta reais), ou no endereço eletrônico: 
http://cmdompedro.ma.gov.br/. Jadson Soares Peixoto - Pregoeiro 
da Câmara Municipal de Dom Pedro – MA, 28 de Janeiro de 2022.

A Câmara Municipal de Dom Pedro - MA, através do seu Pregoeiro 
e Equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados 
que, com base na Lei Federal n° 10.520/02 subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 
n° 123/2006 e suas alterações, realizará as 14:00 (quatorze) horas do 
dia 10 de Fevereiro de 2022, licitação na modalidade Pregão Presen-
cial n.º 004/2022, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Con-
tratação de empresa para prestar serviços de consultoria, assessoria 
em licitação e apoio administrativo para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Dom Pedro – MA, conforme Edital. A licitação 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, locali-
zada na Praça Magalhães de Almeida, s/n, CEP: 65.765-000, Centro, 
Dom Pedro - MA, no prédio da Câmara Municipal no dia 10/02/2022 
as 14:00 horas. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados no endereço supracitado de 2ª a 6ª feira, no horário de 08:00 as 
12:00 horas na sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuita-
mente e obtidos mediante o recolhimento de 50,00 (cinqüenta reais), 
ou no endereço eletrônico: http://cmdompedro.ma.gov.br/. Jadson 
Soares Peixoto - Pregoeiro da Câmara Municipal de Dom Pedro – 
MA, 28 de Janeiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS - MA

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021- CPL. Processo Adminis-
trativo n° 005/2021. A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
DOS NOGUEIRAS vem, através dessa comunicação informar que, 
por DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RETIRA A ANULAÇÃO 
do Pregão Presencial 002/2021- CPL, Processo Administrativo 
005/202, que fora anulado fora feita por meio da publicação do Diário 
Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA – na edição XLV, do dia 
12 DE AGOSTO DE 2021, na página 43. Fortaleza dos Nogueiras, 
31 de janeiro de 2022. ANA PATRÍCIA SANTOS DE SÁ ARAÚ-
JO-Vereadora Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/202-
SPR-CPL-CPML. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1194/2021. 
A Pregoeira da Câmara Municipal de Paço do Lumiar - MA, comu-
nica aos interessados objeto da presente licitação é a escolha da pro-
posta mais vantajosa para Registro de Preços, do tipo: Menor Preço 
por Lote, objetivando à Futura e eventual Contratação de Empresa 
para fornecimento de material de consumo (expediente, copa e co-
zinha, limpeza e higiene e suprimentos de informática), destinados a 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Paço do Lumiar – 
MA.  Na forma da Lei Federal Nº 10.520/2002, do Decreto Municipal 
Nº 3090/2017, Decreto Federal Nº 3.555/2000, Decreto Federal Nº 
7892/2013. Aplicando subsidiariamente a Lei Federal Nº 8.666/1993 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. A abertura dos 
envelopes de proposta comercial dar-se-à no dia 14 de fevereiro de 2022, 
às 08h30min (oito horas e trinta minutos). LOCAL/SITE; https://wv/w.
bbmnetlicitacoe5.com.br/. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico: https://www.bbmnetiicitacoes.com.br, http://site.
tce.ma.qov.br/index.php/mural e https://www.cmpacodolumiar.ma.gov.
br/ e também poderão ser consultado e/ou obtidos na sala da Comis-
são Permanente de Licitação-CPL na Câmara Municipal de Paço do 
Lumiar, na Praça Nossa Senhora da Luz, S/N, Centro, Paço do Lu-
miar – Maranhão, Brasil, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 
12h, onde poderão ser consultados gratuitamente. Paço do Lumiar 
– MA, 28 de janeiro de 2022. Fernanda Raquel Pereira Abreu Cruz, 
Pregoeira da Câmara Municipal de Paço do Lumiar – MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

HOMOLOGAÇÃO. A Câmara Municipal de São José de Ribamar, por 
sua Presidente, senhora Francimar Lima Silva Jacintho, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas, no presente caso, pelo artigo 43, Inciso VI 
da Lei 8.666/1993, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório 
em questão, cujo objeto é contratação de empresa especializada em for-
necimento de MATERIAIS DE LIMPEZA, para que a adjudicação em 
favor da empresa GLOBAL EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA 
EIRELI- EPP, CNPJ: 30.016.402/0001-45, no valor de R$ 35.576,89 
(trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove cen-
tavos), representada por Jorge Luis Pereira Soares, CPF Nº 605.122.213-
83, produza seus efeitos jurídicos.  São José de Ribamar - MA, 15 de de-
zembro 2021. Francimar Lima Silva Jacintho-Presidente da Câmara.

HOMOLOGAÇÃO. A Câmara Municipal de São José de Ribamar, 
por sua Presidente, senhora Francimar Lima Silva Jacintho, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas, no presente caso, pelo artigo 
43, Inciso VI da Lei 8.666/1993, resolve HOMOLOGAR o proce-
dimento licitatório em questão, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada na prestação do SERVIÇO DE BUFFET com forneci-
mento de mão de obra capacitada, para que a adjudicação em favor 
da empresa VISAO E PERFIL ASSESSORIA, EVENTOS E SERVI-
COS LTDA, CNPJ: 00.089.140/0001-70, no valor de R$ 18.375,00 
(dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais), representada por Jorim 
Wanderley Ithamar, CPF Nº 585.583.904-44, produza seus efeitos 
jurídicos. São José de Ribamar - MA, 13 de dezembro 2021. Franci-
mar Lima Silva Jacintho-Presidente da Câmara.

HOMOLOGAÇÃO. A Câmara Municipal de São José de Ribamar, por 
sua Presidente, senhora Francimar Lima Silva Jacintho, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas, no presente caso, pelo artigo 43, Inciso 
VI da Lei 8.666/1993, resolve HOMOLOGAR o procedimento lici-
tatório em questão, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
em fornecimento de MATERIAIS GRÁFICOS, para que a adjudicação 
em favor da empresa NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA – EPP, CNPJ: 86.863.412/0001-70, no valor de R$ 33.496,73 
(Trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)., 
representada por Sergio Luiz Monteiro Ferreira, CPF Nº 261.826.101-15, pro-
duza seus efeitos jurídicos. São José de Ribamar - MA, 15 de dezem-
bro 2021. Francimar Lima Silva Jacintho-Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022. 
A Câmara Municipal de Vitorino Freire-MA, com sede na Rua 
Gonçalves Dias, s/n, Centro, torna público, para conhecimento 
dos interessados que realizará LICIATAÇÃO na forma da Lei nº 
10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e suas al-
terações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço 
por item, OBJETO: Registro de Preços visando a eventual e futura 
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de ve-
ículo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vitorino 
Freire – MA, Abertura dia 15 de Fevereiro de 2022 às 09:20 (nove 
horas e vinte minutos), o Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00 
ás 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido 
através de mídia eletrônica, informações pelo e-mail camaramunici-
palvitorino21@gmail.com. Vitorino Freire – MA, em 28 de Janeiro 
de 2022. Eleilde Almeida Araújo. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, torna público que fará realizar em 18/02/2022 
às 09h00min, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2022, tipo menor preço global, tendo por objeto a Reforma da 
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Unidade Escolar Nadir Monteles Cruz, localizada na sede do mu-
nicípio, conforme projeto básico. O Edital e seus anexos, encontra-
-se disponível para consultas/obtidos gratuitamente, em dias úteis das 
08h00min às 12h00min, na sala da Comissão de Permanente de Li-
citação, localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro 
Anapurus/MA, ou ainda poderá ser solicitado por meio do e-mail: de-
partamentodecompraspma@gmail.com, bem como consultados atra-
vés do SACOP e portal da transparência deste órgão. Os interessados 
em participar do certame não necessitam encaminhar seus represen-
tantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as pro-
postas, podendo, inclusive, encaminhá-los via correio ou outro meio 
similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para rece-
bimento. Anapurus/MA, em 31 de janeiro de 2022. PATRICK PAU-
LINO PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 – 
PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através 
da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento 
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: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Barra do Corda/MA. A dota-
ção orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 
4.4.90.52. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordi-
nários. A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemen-
to de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: 
Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 4.463.380,33 (quatro milhões, 
quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta reais e trinta e três 
centavos). Início da disputa ocorrerá dia 15 de fevereiro de 2022 às 
10h: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/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da 
BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@
gmail.com. Barra do Corda – MA, 31 de janeiro de 2022. Publique-se. 
Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº.04 /2022 – 
PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, para co-
nhecimento 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: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reforma do Mercado Público Municipal, 
localizado a rua Cel. Manoel Jose Salomão, bairro Centro no Muni-
cípio de Barra do Corda/MA. Valor global R$ 475.421,28 (quatro-
centos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e vin-
te oito centavos).  Dotação Orçamentária: 15.451.1002.2048.0000. 
Projeto de atividade 2048. Elemento de Despesas 3.3.90.39. Recur-
sos Ordinários. A abertura ocorrerá dia 21 de fevereiro de 2022, ás 
11h:00min. 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 12h00min ou no site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA. 
Barra do Corda – MA, 31 de janeiro de 2022. Publique-se. Mikaela Oli-
veira Cabral-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 01/2022. A 
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/0001-
96, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 01/2022, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços Téc-

nicos Especializados de Consultoria e Assessoria visando o acom-
panhamento de Convênios Federais através da operacionalização do 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV 
no município de Brejo de Areia/MA, a realizar-se no dia 18/02/2022 
às 09:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de 
Deus, 06 - Centro Brejo de Areia/MA, onde poderão consultar o edi-
tal e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 
12:00h. e mais informações no site da prefeitura: www.brejodeareia.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas,  E-mail: secadmbda@gmail.com. Brejo de Areia/MA, 31 de 
janeiro de 2022. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL.

A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/00
01-96, através da CPL, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 
02/2022, objetivando a contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e alimentação do portal de transparência no 
município de Brejo de Areia MA, a realizar-se no dia 18/02/2022 às 
11:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de 
Deus, 06 - Centro Brejo de Areia/MA, onde poderão consultar o edi-
tal e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 
12:00h. e mais informações no site da prefeitura: www.brejodeareia.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações 
Públicas,  E-mail: secadmbda@gmail.com. Brejo de Areia/MA, 31 de 
janeiro de 2022. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 003/2022. Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme - MA, na 
forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que 
no dia 18.02.2022 às 09:30 horas, fará licitação para a Contratação 
De Empresa Para a CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTU-
RA MISTA9 (Convênio n° 902531/2020 Siconv n° 012293/2020), 
na modalidade Tomada de Preço, na forma execução indireta sob re-
gime empreitada pôr do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL Os 
interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Rua 
do Comercio, s/n°, centro – Centro do Guilherme - Ma. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde 
poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível 
(pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de 
DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da trans-
parência do município: http://www.tranparencia.centrodoguilherme.
ma.gov.br /. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mail, no endereço Presencial: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: 
(98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 31 de janeiro de 2022. 
Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 002/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. A 
Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio de sua CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público 
que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, 
nº 001/2022, cujo objeto trata das eventuais aquisições de material de 
construção para suprir a demanda do Município de Centro do Guilher-
me - MA na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a 
forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 
16 de fevereiro de 2022 às 09:00min horário de Brasília, no Portal 
– www.licitanet.com.br. E o edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão de Licitação de 2ª a 6ª feira, 
onde poderá ser consultado e/ou obtido; pelo portal da transparência 
do município: http://www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br 
e também disponível no mural de licitações do TCE/MA. Sacop. Es-


