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São Luís, terça-feira, 15 de março de 2022

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3033/0222- 1° Leilão e nº 3034/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda,
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária,
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 18/03/2022 até
27/03/2022, no primeiro leilão, e de 01/04/2022 até 11/04/2022, no segundo leilão, em horário
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG,
MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. EDUARDO DE
WERK, no endereço Rua Emilio Blum, 131, torre B, sala 706, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88.020-010, (48) 98404-8161 / (48) 3036-1429. Atendimento no horário de segunda a sexta
das 9h às 12h e 14h às 18h (Site: www.gestordeleiloes.com.br). (O Edital estará disponível
também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 28/03/2022,
às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no
dia 12/04/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no
endereço: www.gestordeleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SORTEIO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0511/2021-AL
CREDENCIAMENTO 002/2021

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –
CPL convoca os leiloeiros devidamente credenciados no processo
administrativo 0511/2021, Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho e
Gustavo Martins Rocha para participar de sorteio público para
ordenamento, que será realizado no dia 18 de março de 2022 às 09:30h
, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no
térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel
Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau.
São Luís, 11 de março de 2022

Alexandre Henrique Pereira da Silva
Membro da CPL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022. O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público e CONVIDA os interessados para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8080/90; Lei 8142/90 e Lei nº 8666/93
e alterações. OBJETO: Chamamento mediante credenciamento de pessoa física e/ou jurídica
para prestação de serviços de borracharia em veículos da frota municipal e/ou locados, da
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão – MA. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Estará disponível dia 18 de março
de 2022 a partir das 8:00 horas ou envio através de solicitação pelo e-mail: cpl@lagoagrande.
ma.gov.br. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 18/03/2022 A 30/12/2022, na sede Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA. Maiores Informações na sede da Prefeitura Municipal
de Lagoa Grande do Maranhão/MA, no endereço Av. 1º de Maio, s/n, Centro, CEP 65718-000,
de 2ª a 6ª, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 11 de março
de 2022. Antônio Kleber Cardoso da Silva. Coordenador Municipal de Administração e Finanças. Portaria n°014/2021-PMLG-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
que realizará às 140h00min (catorze horas) do dia 30 de março de 2022, a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022 - SRP, do tipo menor preço por item,
tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de utensílios,
de interesse da administração pública do município de PERITORÓ- MA. A presente licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITORO – https://
licitaperitoro.com.br/ . O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante
entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua
da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no site www.
peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 14 de
março de 2022. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
que realizará às 16h00min (dezesseis horas) do dia 30 de março de 2022, a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022 - SRP, do tipo menor preço por item,
tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pescado, de
interesse da administração pública do município de PERITORÓ- MA. A presente
licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITORO – https://licitaperitoro.com.br/ . O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda
a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante
entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua
da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no site www.
peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 14 de
março de 2022. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, torAVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do
Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação
de empresa(s) especializada(s) para execução de serviço de coleta de resíduos sólidos em áreas específicas do Município de Itaipava do Grajaú e seu transporte até a destinação final, em conformidade
com as normas ambientais em vigor e demais especificações. ABERTURA: 31 de março de 2022 às
08h00min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37,
XXI; Lei Complementar nº 123/2006; Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022011/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às
12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou
poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e consultados no e-mail: cpl.pmig@gmail.com.
PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 11 de março de 2022. José Carvalho Júnior – Presidente
da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0703/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão,
através do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 035/2021 de 01/02/2020, publicada no Diário
oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados que na data 25/03/2022,
horário 09:00hs, através do portal www.licitaserranodomaranhao.com.br, fará realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico SRP, do tipo Menor Preço Por Lote, modo de disputa aberto e
fechado, para execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de
ME/EPP nos itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens
cota de 25% exclusivos para ME/EPP, para Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de fornecimento sob demanda de Gases Medicinais e cilindro de oxigenio para
atender as necessidades das Unidades de Saúde do município de Serrano do Maranhão (MA). O
procedimento licitatório observará as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02, no que couber
e 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/19, e subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs
123/06, 147/14 e 155/16. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de
licitações www.licitaserranodomaranhao.com.br onde poderá ser consultado e obtido cópia, ou
ainda solicitados via email a esta CPL pelo email cpl@serrano.ma.gov.br. Os pedidos de
esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital.
Serrano do Maranhão, MA, 10 de março de 2022
Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.06/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 035/2021 de 01/02/2021, publicada no Diário oficial do
Município, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 25/03/2022, as 14:00hs,
através do sistema www.licitaserranodomaranhao.com.br, fará realizar licitação na modalidade
Pregão Eletrônico SRP, do tipo Menor Preço Por Item, modo de disputa aberto e fechado, para
execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos
itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25%
exclusivos para ME/EPP, para Contratação de empresa para o fornecimento de EPI (Equipamentos
de proteção individual) destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão/MA, conforme as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições das
Leis Federais nºs 10.520/02 no que couber e 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/19, e
subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no Portal de licitações www.licitaserranodomaranhao.com.br
onde poderá ser consultado e obtido cópia, ou ainda no portal da transparência do município. Os
pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital.
Serrano do Maranhão, MA, 10 de março de 2022.
Ronildo Cardoso Silva. Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022. O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público e CONVIDA os interessados para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8080/90; Lei 8142/90 e Lei nº
8666/93 e alterações. OBJETO: Chamamento mediante credenciamento de pessoa física e/ou
jurídica para prestação de serviços de borracharia em veículos da frota municipal e/ou locados.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br.
Estará disponível dia 18 de março de 2022 a partir das 10:00 horas ou envio através de solicitação pelo e-mail: cpl@lagoagrande.ma.gov.br. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 18/03/2022 A
30/12/2022, na sede Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA. Maiores Informações na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, no endereço Av.
1º de Maio, s/n, Centro, CEP 65718-000, de 2ª a 6ª, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Lagoa
Grande do Maranhão (MA), 11 de março de 2022. Antônio Kleber Cardoso da Silva. Coordenador Municipal de Administração e Finanças. Portaria n°014/2021-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna
público aos interessados que fará realizar às 15h00min, do dia 30/03/2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022/SRP, do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o registro de preços para fornecimento de gás oxigênio
medicinal e equipamentos/materiais complementares de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
Anapurus/MA. O Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico:
http://www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles,
nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, como
também por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas –
SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em
11 de março de 2022. Almir Lima da Silva, Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna público aos interessados que fará realizar às 09h00min, do dia 31/03/2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2022/SRP, do tipo menor preço por
item, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos/material permanente para o Hospital Municipal Madalena Monteles, de interesse da
Secretaria Municipal de Saúde de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada
na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico: http://
www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da
Comissão Permanente de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001
– Centro, Anapurus/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, como também
por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou
ainda no portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 11 de março
de 2022. Almir Lima da Silva, Pregoeiro.

Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado do Maranhão – SINTAREMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado do Maranhão
– SINTAREMA, com fundamento no artigo 15 do estatuto social da entidade, vem através deste
convocar todo o seu quadro de associados a se fazerem presentes na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de Março de 2022 (sábado), às 08:30min, em 1° convocação com
1/5(um quinto) de seus filiados associados, e, não havendo número suficiente, às 09:00h em 2ª
convocação, com qualquer número de presentes, na sede do Centro de Treinamentos Tecnológicos
– CTT, sito nesta cidade, na av. São Sebastião, 35 – Cruzeiro do Anil – São Luís/MA, para deliberar
sobre os seguintes itens:
a)
Aprovação da pauta de reivindicações para celebração da Convenção Coletiva de
Trabalho 2022/2023, para ser apresentada ao SINDHOSP/SL;
b)
Eleição da Comissão de negociação coletiva para representar a categoria junto ao
SINDHOSP/SL;
c)
Autorização para o SINTAREMA celebrar Convenções Coletivas de Trabalho com o
SINDHOSP/SL, instaurar Dissídios Coletivos, bem como apresentar protestos Judiciais.
São Luís (MA),15 de Março de 2022
Orleans Assunção Santiago
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/SRP.
O município de Anapurus/MA, torna
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. Processo Administrativo n° 06.0703.0002/2022. OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de gases medicinais. MODALIDADE: Pregão. FORMA:
Eletrônica. TIPO: Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 28 de março de 2022 às 14:00 horas. A sessão
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia
e horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPLg, situada à Praça
João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00
horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.
br/ no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema SACOP. Esclarecimento
adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99)
3561-1134.
Governador Luis Rocha - MA, 10 de março de 2022
Everaldo Nunes da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
ERRATA DE DIA DA LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO SRP N.º 07/2022, prestação de serviços de
sistema integrado de contabilidade, portal da transparência,
sistema de arrecadação e sistema integrado de compras e
almoxarifado. ONDE SE LÊ: 23 de março de 2022, às
14:00hs (quatorze horas). LEIA-SE: 25 de março de 2022,
às 14:00hs (quatorze horas). Tufilândia – MA, 11/03/2022.
Jheymison Carlos dos Santos. Secretário Municipal de
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que
realizará às 10h00min (dez horas) do dia 30 de março de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo
por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de água mineral, de
interesse da administração pública do município de PERITORÓ- MA. A presente
licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITORO – https://licitaperitoro.com.br/ . O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda
a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante
entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua
da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no site www.
peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 14 de
março de 2022. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP - O Município de Peritoró - MA, tor-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.04/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 035/2021 de 01/02/2021, publicada no Diário oficial do
Município, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 25/03/2022, as 16:00hs,
através do sistema www.licitaserranodomaranhao.com.br, fará realizar licitação na modalidade
Pregão Eletrônico SRP, do tipo Menor Preço Por Lote, modo de disputa aberto e fechado, para
execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos
itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25%
exclusivos para ME/EPP, para Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa
para realização de eventos em datas festivas, para atender as necessidades do município de
Serrano do Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O
procedimento licitatório observará as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 no que couber
e 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal 12/2021 e subsidiariamente, e das
Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no Portal de licitações www.licitaserranodomaranhao.com.br onde poderá ser
consultado e obtido cópia, ou ainda no portal da transparência deo município. Os pedidos de
esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta no Edital.
Serrano do Maranhão, MA, 10 de março de 2022
Jonatas de Castro Costa. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
CNPJ: 12.124.368/0001-40
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA),
torna público que realizará no dia 31/03/2022, às 10:00 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do
tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação
de empresa para prestação de serviços de elaboração de mídias, jingles e veiculação na web e outros serviços
para divulgação das ações do governo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Governador
Eugênio Barros/MA. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala
da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA),
situada na Pç da Liberdade, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal
da transparência, na plataforma SACOP e na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário
das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen
drive”. Governador Eugênio Barros (MA), 10 de março de 2022. Francimar Rodrigues Carvalho, Presidente
da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna
público aos interessados que fará realizar às 09h00min, do dia 29/03/2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2022/SRP, do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o registro de preços para prestação de serviços de
manutenção de ar condicionado, preventiva e corretiva e assistência técnica com
fornecimento de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O
Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão
Permanente de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro,
Anapurus/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, como também por meio
do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no
portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 11 de março de 2022.
Almir Lima da Silva, Pregoeiro.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. Processo Administrativo n° 06.0703.0001/2022. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de realização do transporte escolar. MODALIDADE:
Pregão. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/19 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 28 de março de 2022 às 09:00
horas. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br no dia e horário marcados.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. Processo Administrativo n° 06.0703.0002/2022. OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de gases medicinais. MODALIDADE: Pregão. FORMA:
Eletrônica. TIPO: Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 28 de março de 2022 às 14:00 horas. A sessão
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e
horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPLg, situada à Praça João
Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas
e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/ no site
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema SACOP. Esclarecimento adicional
no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-1134.
Governador Luis Rocha - MA, 10 de março de 2022
Everaldo Nunes da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022. O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público e CONVIDA os interessados para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8080/90; Lei 8142/90 e Lei nº 8666/93 e
alterações. OBJETO: Chamamento mediante credenciamento para contratação de pessoa física
para prestação de serviços de fornecimento de Quentinhas (marmitex) e Refeições Prontas,
de interesse da administração municipal de Lagoa Grande do Maranhão, conforme especificações contidas no projeto básico. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.
lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Estará disponível dia 17 de março de 2022 a partir das
8:00 horas ou envio através de solicitação pelo e-mail: cpl@lagoagrande.ma.gov.br. PERÍODO
DE INSCRIÇÃO: 17/03/2022 A 30/12/2022, na sede Prefeitura Municipal de Lagoa Grande
do Maranhão/MA. Maiores Informações na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande
do Maranhão/MA, no endereço Av. 1º de Maio, s/n, Centro, CEP 65718-000, de 2ª a 6ª, no
horário das 08:00 às 12:00 horas. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 11 de março de 2022. Antônio Kleber Cardoso da Silva. Coordenador Municipal de Administração e Finanças. Portaria
n°014/2021-PMLG-GP.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú
avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Registro de Preços para a
contratação de empresa para o fornecimento parcelado Kits Enxoval para recém-nascidos (kits natalidade);
fornecimento parcelado de Cestas básicas; fornecimento parcelado de Filtros de barro e Fogão a gás 4 bocas que compõem benefícios eventual do Programa Municipal Bem Nascer; Programa Municipal Alimento
na Mesa; Programa Municipal Mão Solidaria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Itaipava de Grajaú/MA. ABERTURA: 29 de março de 2022 às
15h00min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI;
Lei nº 10.520/2002 e no que lhe couber, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022010/2022-PMIG.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no
horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução
gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e consultados no e-mail: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 11 de março de 2022. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
ERRATA DE DIA DA LICITAÇÃO PREGAO
ELETRONICO SRP N.º 06/2022, OBJETO: fornecimento
de Suprimentos de Informática para supri as necessidades
das Secretárias do Município de Tufilândia - MA. ONDE
SE LÊ: 23 de março de 2022, às 10:00hs (dez horas). LEIASE: 25 de março de 2022, às 10:00hs (dez horas). Tufilândia
– MA, 11/03/2022. Jheymison Carlos dos Santos. Secretario
Municipal de Administração.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna
público aos interessados que fará realizar às 09h00min, do dia 30/03/2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022/SRP, do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de medicamentos
de uso hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital está
disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitanet.com.br,
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente
de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/
MA, no horário das 08h00min às 12h00min, como também por meio do Sistema
de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal da
transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 11 de março de 2022. Almir
Lima da Silva, Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/SRP. O município de Anapurus/MA, torna
público aos interessados que fará realizar às 11h00min, do dia 31/03/2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022/SRP, do tipo menor preço
por item, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos/
material permanente para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de interesse da
Secretaria Municipal de Saúde de Anapurus. A sessão pública será realizada na
sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/
MA. O Edital está disponibilizado na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.
licitanet.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão
Permanente de Licitação, situado Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro,
Anapurus/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, como também por meio
do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no
portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, em 11 de março de 2022.
Almir Lima da Silva, Pregoeiro.

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - BIOACCESS, inscrita no CPF/CNPJ 08..680.158/0001-61
torna público que requereu à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a
renovação de sua Licença de Operação, nº 1084473,
30/08/2020 para a Atividade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos localizado na Rua
Abrão Nacles 514, Pq Industrial e Comercial Abrão
Nacles, no município de Cianorte - PR.

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 1072723/2021,
e-processo nº 48108/2022, para a atividade de perfuração de Poços Exploratórios de Gás Natural
no PAD de Tianguar, Bloco PN-T-48, Bacia do Parnaíba, Maranhão.

A Eneva S.A, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recurs
os Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia nº 1083560/2020, e-processo nº 49640/2022,
para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração de Gás Natural no Bloco PN-T-103,
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 1078645/2021,
e-processo nº 050982/2022, para a Atividade de Perfuração de 3 Poços de Exploração de
Gás Natural no Bloco PN-T-146, Bacia do Parnaíba – MA.

