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COMANDO DO POLICIAMENTO DE ÁREA DO 
INTERIOR – 7 (CPA/I – 7)

28º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 28º BPM

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 001/2022-CSL/28º BPM. O 28º Batalhão de Polícia Mili-
tar, inscrito no CNPJ 08.257.106/0001-87, através do seu Pregoeiro 
Oficial, torna público para conhecimento de todos que a Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2022-CSL/28º BPM (Proc. 
Adm. nº 0234054/2021-28º BPM) com OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de alimentação preparada 
pronta para consumo (almoço e jantar) a ser servida ao efetivo poli-
cial militar do 28º Batalhão de Polícia Militar, sediado na BR 222, km 
14, s/n, Itapecuru – Mirim - MA, CEP. 65.485-000, para o exercício 
de 2022, cuja sessão pública foi realizada no dia 16 de março de 2022, 
às 09h00min, na sede do Quartel do 28º BPM em Itapecuru-Mirim-
-MA, foi declarada FRACASSADA, face a inabilitação dos licitan-
tes. Itapecuru-Mirim/MA, 16 de março de 2022. 2º TEN. QOPM 
Franklin da Cruz Braga Pregoeiro do 28º BPM.

AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/A 
CNPJ (MF) Nº 11.052.115/0001-46

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que 
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 
133 da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede 
da companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Conjunto 2, Jardim São 
Luís, CEP 65.913-030, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
Imperatriz – MA, 22 de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor.

AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A 
CNPJ Nº 07.636.897/0001-93

AVISO AOS ACIONISTAS. Avisamos aos senhores acionistas que 
se encontram a sua disposição os documentos referenciados no artigo 
133 da Lei nº 6404/76, podendo ser obtidas cópias dos mesmos na sede 
da companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim São Luís, CEP 
65.913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Imperatriz 
- MA, 22 de março de 2022. Antonio Celso Izar – Diretor Presidente.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
 ESGOTO DE BALSAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Balsas-MA torna público que se encontra aberta licitação na mo-
dalidade TOMADA DE PREÇOS 007/2022, sob o regime de “ME-
NOR PREÇO GLOBAL”, que trata da Contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos especializados, continuados, na área 
de tecnologia da informação, que compreende Atendimento e Supor-
te a usuários de TI, Atendimento e Suporte Especializados em Ge-
renciamento de Acesso, Gerenciamento Técnico, Gerenciamento de 
Aplicativo, Suporte à Rede de Computadores, Servidores, Suporte ao 
Gerenciamento de Serviços de TI, bem como prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 
com fornecimento de peças/componentes.  A abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta comercial dar-se-á no dia 08 de abril de 
2022 às 09:00 horas. O edital encontra-se à disposição dos interes-
sados, de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30h às 11:30h e das 13:30h 
às 17:30h no prédio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado 
à Travessa do Salim, 85 – Centro, CEP: 65.800-000, município de 
Balsas, ou ainda pelo endereço eletrônico licitacaosaaebalsas@gmail.
com. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou pelo telefone (099) 3541-2235/4636. Informamos ainda, que na 
abertura das propostas e em caso de absoluta igualdade de preços 
entre duas ou mais propostas e após obedecido a preferência das Mi-
cro Empresas e o disposto no §2.º do artigo 3.º, da Lei 8.666/93, a 
classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio na mesma data da 
sessão. Balsas (MA), 17 de março de 2022. MARIA DO SOCORRO 
GERMANO FERREIRA-Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PRO-
CESSO Nº 02/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 A Câmara 
Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, através da sua Pregoeira 
e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 75, de 1º de 
outubro de 2020, torna público que, a todas as empresas interessa-
das em participar do referido certame, a retificação, com a exclusão 
da alínea “b” e “c” do item 8.2.3, do edital da tomada de preços 
01/2022, MANTENDO O PRAZO ANTERIORMENTE ESTABE-
LECIDO, DIA 25 DE MARÇO DE 2022, conforme consta no art. 21 
§4° da lei 8.666/93. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00m 
às 12h00m, onde poderão ser consultados ou obtidos no portal da 
transparência,  site: https://cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço e pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou 
email: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com. Balsas-MA, 18 de março 
de 2022. MAÉCILA BRITO DE SOUSA MOURA, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 
– REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailândia 
por meio do pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento 
dos interessados que realizará no dia 4 de abril de 2022 às 09:00h 
(nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022, do tipo Menor Preço 
(por item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é regis-
tro de preços para aquisição de Instrumentais cirúrgicos, insumos e 
equipamentos para realização de Cirurgias de Buco-Maxilo-Facial 
de interesse da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores 
alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, 
Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulte-
riores alterações, Decreto Municipal nº149/2020, Decreto Municipal 
nº 150/2021 e ulteriores alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 
e ulteriores alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à 
espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública 
será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br 
e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL 
DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açailândia, 
com sede à Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-
000, Açailândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima 
mencionada, o evento será automaticamente transferido para o pri-
meiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunica-
ção. Comissão Central de Licitação - CCL, Açailândia/MA, 18 de 
março de 2022. Frederiko Augusto C. Holanda Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 
08h00min, dia 05/04/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 004/2022, para registro de preços, do tipo maior percen-
tual de desconto, registro de preços para aquisição de tecidos, avia-
mentos e artigos para cama, mesa e banho para atender a demanda 
das secretarias municipais de Anapurus, 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 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) 
resma 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.


