
São Luís, quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

GERAL 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 01/2022. A Prefeitura Municipal de 
Olho D’Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 01/2022, obje-
tivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção de 
Escola de 06 Salas com Quadra Coberta padrão FNDE no Povoado Canela dos Ferreiras no 
Município de Olho d’Água das Cunhãs/MA, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a 
realizar-se no dia 22/02/2022 às 10:00 horas.  LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua João Pessoa nº 
56 - Centro Olho D’Água das Cunhas/MA, onde poderão consultar ou solicitar o edital e seus 
anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h no site da prefeitura, www.
olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Pú-
blicas, mais informações no E-mail: cplodc@gmail.com.  Olho D’Água das Cunhas/MA, 31 de 
janeiro de 2022. JOEL MEIRELES SILVA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços técnicos no ramo de 
Engenharia Clínica, abrangendo gerenciamento do parque tecnológico, serviços de manutenção 
preventiva, corretiva (com substituição de peças), calibração, qualificação, treinamento de 
operadores, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao 
gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais, nas unidades de saúde geridas pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
DATA DA ABERTURA: anteriormente adiada até ulterior deliberação, fica REMARCADA a sessão para 
o dia 25/02/2022, às 9h.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 28 de janeiro de 2022
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 118/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168.002/2020 – EMSERH

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura 
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complemen-
tar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará 
às 09:00h do dia 16 de fevereiro de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 004/2022, do tipo 
menor preço por item, tendo como Objeto Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada para Sanitização e Controle Microbiológico de Espaços Públicos do Município de Governador 
Nunes Freire - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras 
públicas www.portaldecompraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executi-
vo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.
com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço su-
pra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de fevereiro de 2022. 
ÂNGELA MARIA RABELO DE SOUSA – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/FMS.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefei-
tura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/
FMS, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 14:00h do dia 
16 de fevereiro de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 005/2022, do tipo menor preço por 
item, tendo como Objeto Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para 
Fornecimento de Teste Rápido para Detecção do Antígeno da Covid 19 - SWAB, de Interesse da Secretária Mu-
nicipal de Saúde e Saneamento/FMS, do Município de Governador Nunes Freire - MA, de acordo com Edital e 
Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.
br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 
12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal 
de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratui-
tamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador 
Nunes Freire - MA, em 02 de fevereiro de 2022. ÂNGELA MARIA RABELO DE SOUSA – Secretária 
Municipal de Saúde e Saneamento/FMS.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2022
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 02/2022, ob-
jetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manu-
tenção 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 edital e seus anexos gratuitamen-
te, 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 NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2022. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de 
preços visando eventual e futura aquisição de material de consumo em geral, para atender as necessidades 
da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 16/02/2022 às 08:30h. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.
com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação 
da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda 
do Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços 
visando eventual e futura aquisição de combustíveis em geral, para atender as necessidades da administração 
pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 16/02/2022 às 11:00h. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.
com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão – 
MA, 28 de janeiro de 2022. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2022. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços 
visando eventual e futura prestação de serviços de hospedagem e hotelaria, para atender as necessidades da 
administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 16/02/2022 às 14:00h. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.
licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do 
Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2022 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ: 06.080.098/0001-10, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia 
da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços para 
eventual e futura aquisição de Ônibus Escolares, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Nova Olinda do Maranhão, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I 
do edital. Data da Abertura: 16/02/2022 às 16:00h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada 
na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. MARIA GORETH DA 
SILVA CARVALHO – Secretaria Municipal de Educação.

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. A Pre-
feitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação tor-
na público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do 
Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do 
tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando a Formação 
de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica espe-
cializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e materiais permanentes 
para a Secretaria Municipal de Saúde Icatu - MA. ABERTURA: 15 de fevereiro 
de 2022, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais 
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 28 de janeiro de 
2022.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2022. A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/
MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 13.845.115/0001-29, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação 
- INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços visando eventual e 
futura aquisição de medicamentos, insumos e materiais hospitalares, materiais para laboratório, para atender as 
necessidades da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 17/02/2022 
às 08:30h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, 
qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@
outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova 
Olinda do Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. CRISTINA DE SOUSA COELHO – Secretária Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 006/2022. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de 
preços visando eventual e futura prestação de serviços de limpeza pública, para atender as necessidades da 
administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 17/02/2022 às 11:00h. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.
licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do 
Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2022 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ: 06.080.098/0001-10, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia 
da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços para eventual 
e futura aquisição de Kits Escolares, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Nova Olinda do Maranhão, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. 
Data da Abertura: 17/02/2022 às 14:00h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do 
e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada 
na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. MARIA GORETH DA 
SILVA CARVALHO – Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 008/2022. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços 
visando eventual e futura prestação de serviços de locação de veículos e máquinas em geral, para atender as 
necessidades da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 17/02/2022 
às 16:00h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, 
qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@
outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente 
de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, 
Nova Olinda do Maranhão – MA, 28 de janeiro de 2022. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA N.º 01/2022-CPL. PROCESSO ADM. Nº 
13/2022-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-
77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que  
realizará no dia 23 de fevereiro de 2022, às 08:30hs (oito trinta horas). Licitação na modalidade 
Chamada Publica nº 01/2022, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de 
outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município 
ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede 
da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos 
e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré 
Mirim/MA, 31 de janeiro de 2022. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022-CPL. PROCESSO ADM. Nº 
14/2022-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-
77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que  
realizará no dia 23 de fevereiro de 2022, às 10:30hs (dez trinta horas). Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 01/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de pavimentação asfáltica no  Município de Pindaré Mirim – MA. 
Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Mural de 
licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado 
através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no 
endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 31 de 
janeiro de 2022. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022-CPL. PROCESSO ADM. Nº 
15/2022-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-
77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados 
que  realizará no dia 23 de fevereiro de 2022, às 14:30hs (quatorze trinta horas). Licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 02/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no  Município de Pindaré Mirim – MA. 
Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Mural de 
licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado 
através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no 
endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 31 de 
janeiro de 2022. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 04/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº 10/2022. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 16 de fevereiro de 2022, às 08:30hs (oito 
trinta horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de mão de obra terceirizada para atender as necessidades das Secretarias do Município 
de Pindaré-Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://www.
compraspindaremirim.com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio 
de sistema eletrônico, qual seja https://www.compraspindaremirim.com.br/home.jsf?windowId=d88; bem 
como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado 
através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de 
mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 
65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 31 de janeiro de 2022. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 05/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº 12/2022. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 16 de fevereiro de 2022, às 10:30hs (dez 
trinta horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 
no fornecimento de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias do Município 
de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://www.
compraspindaremirim.com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio 
de sistema eletrônico, qual seja https://www.compraspindaremirim.com.br/home.jsf?windowId=d88; bem 
como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado 
através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de 
mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 
65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 31 de janeiro de 2022. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 06/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº 11/2022. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 16 de fevereiro de 2022, às 14:30hs 
(quatorze trinta horas).  Licitação para Registro de Preços objetivando eventual e futura contratação de empresa 
para aquisição de peças e mão de obra para os veículos e motos existentes nas secretarias do Município de 
Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão 
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://www.
compraspindaremirim.com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio 
de sistema eletrônico, qual seja https://www.compraspindaremirim.com.br/home.jsf?windowId=d88; bem 
como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado 
através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação 
de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, 
CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 26 de fevereiro de 2022. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito 
Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 17 de fevereiro de 2022, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa para execução das obras de 
Pavimentação Asfáltica com Drenagem Superficial e Calçada com Acessibilidade, na Sede de Lima Campos-
MA, conforme Convênio nº. 026/2021 – SCC/SECID (Processo: 0180611/2021), celebrado entre o Estado do 
Maranhão, através da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID e o Município 
de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, em 
conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo XIV do Edital. A presente licitação será realizada na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, 
Lima Campos/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. O Edital também poderá ser obtido no sítio eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
 

Lima Campos–MA, 31 de janeiro de 2022.
José Ronaldo Barros Santana

                              Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº. 008, de 01 de janeiro de 2021

A Eneva S.A, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1113521/2020, 
e-processo nº 18199/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração Gás Natural 
nos Blocos PN-T-66 e PN-T-67, Bacia do Parnaíba – MA.

A Eneva S.A, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1064444/2020 
, e-processo nº 18256/2022, para a Atividade de Perfuração de 3 Poços de Exploração Gás Natural 
no Bloco PN-T-68, Bacia do Parnaíba – MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal 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 Unidade Escolar Nadir 
Monteles Cruz, localizada na sede do município, 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 Comis-
são de Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, 
ou ainda poderá ser solicitado por meio do e-mail: departamentodecompraspma@gmail.com, bem como 
consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Os interessados em participar do certa-
me não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação 
e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via correio ou outro meio similar de entrega, atentando 
para as datas e horários finais para recebimento. Anapurus/MA, em 31 de janeiro de 2022. PATRICK PAULINO 
PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 120/2021. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público aos interessados que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 15 de fevereiro de 2022, por meio 
eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica, do tipo maior desconto, objetivando o Registro de preço para eventual e futura contratação 
de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP para as diversas Secretarias do 
Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos 
interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/
MA, 31 de janeiro de 2022. Diego Maciel Barbosa - Pregoeiro da CPL/PMSL.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO 
DO AVISO  DE LICITAÇÃO

O Município de Governador Luiz Rocha, por meio do Pregoeiro Oficial 
torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem 
efeito a Publicação do Aviso de licitação Pregão Eletrônico 001/2022,  
Pregão Eletrônico 002/2022,  Pregão Presencial 001/2022, Pregão Pre-
sencial 002/2022, Pregão Presencial 003/2022 e AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA: Nº 001/2022, ambos publicados no Jornal  O Imparcial, no 
dia 26 de janeiro de 2022 na página 5. Motivo: Publicado erroneamente. 
Governador  Luiz Rocha, 01 de fevereiro de 2022, Everaldo Nunes da 
Silva, Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2022 PMODC O município de Olho 
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 
06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo por-
taria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que com base 
na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e 
aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que 
fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico 
SRP nº 001/2022, tendo como objeto a aquisição de combustível em geral para atender as necessidades 
das diversas secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 18/02/2022 às 09:00hs (horário 
local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrôni-
co, no endereço: www.licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo 
está a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema 
de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das 
Cunhas /MA, 31 de janeiro de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 PMODC O município de Olho 
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 PMODC O município de Olho 
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 
06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo por-
taria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que com base 
na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e 
aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que 
fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrôni-
co SRP nº 002/2022, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 
escolar para atender as necessidades da secretaria de educação do município de Olho d’ Água das Cunhas, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do 
certame está prevista para o dia 18/02/2022 às 11:00hs (horário local). O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, noendereço:https://www.compra-
sodc.com.br/home.jsf?windowId=0cd – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo 
está a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema 
de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das 
Cunhas /MA, 31 de janeiro de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial
 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2022 PMODC O município de Olho 
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 

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 Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria vi-
sando o acompanhamento 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 edital 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.


