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de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de 
passagens aéreas nacionais e hospedagem para atender de imediato 
as necessidades da Câmara Municipal de Morros/MA. Esse Termo se 
fundamenta no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. O 
valor global ratificado e homologado é de R$ 15.980,00 (quinze mil 
novecentos e oitenta reais), cotado pelo licitante LTUR VIAGENS 
LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 23.423.288/0001-02, situado na Rua 
Benedito Leite Nº 438 Casa A Centro CEP 65.903-290 Imperatriz/
MA, que será pago com recursos do Programa de Trabalho: Órgão: 01. 
Poder Legislativo; UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 Câmara Mu-
nicipal; PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2.001. Manutenção das 
Atividades da Câmara Municipal; CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 
3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica. Sendo assim, au-
torizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPE-
NHO, consequentemente o TERMO DE CONTRATO. Nesta oportuni-
dade, determino a publicação deste ato. Morros - MA, 09 de agosto 
de 2021. FABIO LUÍS SANTOS LISBOA - Presidente da Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 022/2021 - 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 31 de agosto 
de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2021, para 
registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
futura e Eventual Contratação de empresa para Fornecimento emba-
lagens de isopor, copos descartaveis e outros conforme detalhamento 
dos itens no termo de referencia de interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Anapurus/MA. Poderão participar deste 
pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edi-
tal. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.
br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Co-
missão Permanente de Licitação – 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 poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. O Edital tam-
bém pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapu-
rus/MA, 16 de agosto de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - 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 disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove ho-
ras),(horário de Brasília) do dia 01 de setembro de 2021, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2021, para registro de preços, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de mate-
riais de limpeza e higiene pessoal, de interesse da Secretaria Municipal 
de Educação, 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 Edi-
tal e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Per-
manente de Licitação – 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, 16 
de agosto de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - 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 02 de setembro de 2021, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 024/2021, para registro de preços, do tipo menor preço 
por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene 
pessoal, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
do Município de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão ele-
trônico 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 con-
sultados 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, 16 de agosto de 
2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 – 
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 aquisi-
ção de tendas desmontáveis para atender as necessidades da se-
cretaria municipal de Assistência Social do município de Barra 
do Corda-MA. A abertura ocorrerá dia 30 de agosto às 14h:000min. 
Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Co-
missão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Mar-
tins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 
12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA, 
no Portal da Transparência do município, informações pelo email 
cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 17 de agosto de 
2021. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO  Na publicação 
do diário oficial do maranhão do dia 09/07/2021, seção 03, página 42, 
extrato de contrato n°248/2021 e PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2021; 
onde se lê: VALOR: R$ 1.607.747,17 (um milhão, seiscentos e sete 
mil, setecentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos). Ler-se: R$ 
1.607.729,17 (um milhão, seiscentos e sete mil, setecentos e vinte e nove 
reais e dezessete centavos).DATA: Barra do Corda (MA), 16 de agos-
to de 2021.ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda  CARG: Secretária 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2021 
– CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.286.01/2021
OBJETO: Contratação de serviços de locação de software de ge-
renciamento e controle do site Oficial da Prefeitura que disponibilize 
informações Institucionais, licitações, convênios, decretos, portarias, 
editais, leis, frota de veículos, guia da cidade, banners, notícias, LRF 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), e - SIC e ouvidoria para atender a 
Lei nº 12.527/2011 - Lei de acesso à Informação.  DATA DA ABER-
TURA: 31/08/2021 às 09h00min. (horário local). Local de Realização: 


