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AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 
08h00min, dia 06/04/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 005/2022, para registro de preços, do tipo maior percentual de 
desconto, registro de preços para aquisição de material esportivo, de in-
teresse da Administração Pública de Anapurus/MA, do município de Anapu-
rus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 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 08h00min às 12h00min, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) res-
ma de papel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema 
de Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no 
portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 18 de março 
de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 
15h00min, dia 06/04/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 005/2022, para registro de preços, do tipo maior percen-
tual de desconto, registro de preços para contratação de empresa 
para o fornecimento de Lanche, sob demanda, por item, para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, 
do município de Anapurus/MA. A sessão pública será no portal www.
bnc.org.br . O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Mu-
nicipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monte-
les, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira 
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, 18 de março 
de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICI-
TAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0004/2022 – Secretaria Muni-
cipal de Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri 
- MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09:00horas do dia  04 de  Abril de 2022, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setem-
bro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS(SRP), tipo Menor Preço por ITEM, para a futura e eventual 
contratação de empresa especializada para o fornecimento sob de-
manda de Gêneros Alimentícios para o Hospital Bibi Montelo, para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Bacuri/
MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no en-
dereço  http://licitanet.com.br.  http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribu-
nal de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscaliza-
ção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 
07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:ba-
curicpl@gmail.com.  Qualquer modificação no Edital será divulgada na 
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados 
que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão 
ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 18 de 
Março de 2022.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA - MA

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Na publi-
cação do diário oficial do estado do maranhão do dia 10/03/2022, 
página Nº 6, primeiro termo aditivo contrato nª 303/2021, onde se 
lê:  Extrato de termo aditivo 01/2021, primeiro termo de aditivo, 
ler-se: Extrato de termo aditivo 02/2021, segundo termo de aditivo. 
DATA: Barra do Corda (MA), 18 de março de 2022. ASS: ABDIEL 
RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR CARG: Secretário Mu-
nicipal de Educação /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO
 GUILHERME - MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022. - ARP PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 015/2022. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
015/2022. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Ele-
trônica, nº 009/2022, cujo objeto é a eventual aquisição de produtos 
alimentícios destinados à Merenda Escolar – PNAE. Na modalida-
de Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica, do 
tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 08 de abril de 2022 
às 09:00 min horário de Brasília, no Portal de www.licitanet.com.br. 
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 pa-
pel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo 
portal da transparência do município: http://www.tranparencia.cen-
trodoguilherme.ma.gov.br / e também disponível no mural de licita-
ções do TCE/MA: ou no Portal de Compras do www.licitanet.com.
br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comis-
são Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no 
endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-
2108. Centro do Guilherme - MA, 17 de março de 2022. Carlos An-
tonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. - ARP PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 016/2022. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
016/2022. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tor-
na público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma 
Eletrônica, nº 010/2022, cujo objeto é a eventual aquisição de mate-
riais esportivos para o município. Na modalidade Pregão para Ata de 
Registro de Preço, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por 
item. Data da disputa: dia 06 de abril de 2022 às 09:00 min horário de 
Brasília, no Portal de www.licitanet.com.br. 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 transparência do município: 
http://www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também dis-
ponível no mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal de Compras do 
www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protoco-
lados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por 
e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 
98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 17 de março de 2022. Carlos 
Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.


