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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO
Nº 027/2021 - 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 horas),(horário de Brasília) do dia 16 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2021,
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 equipamentos ao programa de apoio a informatização e qualificação de dados da atenção primaria – APS, de interesse
da Secretaria Municipal de Saúde 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-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 adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/
MA, 21 de Outubro de 2021.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-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 15h00min, (Quinze horas),(horário
de Brasília) do dia 16 de novembro de 2021, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 028/2021, 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 aparelho de ar condicionado, conforme especificações descritas no termo de referência
em anexo, para atender as necessidades a Secretaria Municipal de
Saúde 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-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 adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 21
de Outubro de 2021.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-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 horas),(horário de Brasília) do dia 17 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 029/2021, 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 pneus e câmaras de ar, para
manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota
oficial da Secretaria Municipal de Saúde, 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-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 adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 21 de Outubro de 2021.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
PREGÃO PRESENCIA Nº 024/2021 - 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 08h00min, (Oito horas),(horário de Brasília) do dia 18 de novembro de 2021, licitação na modalidade Pregão
Presencial 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 pneus, para manutenção
preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Administração, 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-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 adquirido no site
http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 21 de Outubro de 2021.
ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
AVISO DE SUSPENSÃO. A Comissão Central de Licitação – CCL
do Município de Caxias-MA torna público aos interessados que por
motivo de falhas no Processo Administrativo a CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/2021, que tem por objeto a Contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa,
para a realização de serviço de destino final de resíduos sólidos urbanos para tratamento em aterro sanitário, atendendo o município de
Caxias-MA, está SUSPENSA. Informações adicionais poderão ser
obtidas junto à Comissão Central de Licitação-CCL. Caxias - MA, 22
de outubro de 2021. Othon Luiz Machado Maranhão-Presidente
da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 031/2021-SRP.
Processo nº 1158/2021-SEMUS. Objeto: “Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Materiais Hospitalares de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinha”;
Abertura: 10/11/2021 às 14:00hs; Local: Endereço Eletrônico do
Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).
Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de
Setembro de 2019 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado
na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP:
65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas (Sacop) no seguinte link: https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Chapadinha/MA, 22
de Outubro de 2021. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO.A Prefeitura Municipal de Coelho NetoMA, por meio do Sec. M.l de Administração, Planejamento e Finanças torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 049/2021,
do tipo menor preço, para Contratação de empresa para Prestação
dos Serviços de Locação de Impressoras e scanner com recargas para
atender as necessidades das Sec. do Município, por meio de registro
de preços, no dia 12/11/2021 às 10:30 horas , através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecom-

