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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº012/2022.O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura 
Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de 
Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que 
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 30 de MARÇO de 2022, na 
plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção 
da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimen-
to de Materiais Elétricos para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de Administração do Município de Anajatuba -MA, confor-
me disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Fe-
deral  nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal 
nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei 
nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital 
e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, 
localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, 
no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados 
e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como 
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.
ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba 
- MA, em 11 de MARÇO de 2022. LEONARDO MENDES ARA-
GÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº013/2022.O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura 
Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de 
Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público 
que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 29 de MARÇO de 2022, 
na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por obje-
to a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para prestação de serviços de lavagem de veículos automotivos e má-
quinas pesadas para atender as necessidades das diversas secretarias 
do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas 
no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, De-
creto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto 
Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 
na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário 
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retira-
dos gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo 
portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.
br  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 
em 11 de MARÇO de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. 
Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. 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 con-
dicionado, preventiva e corretiva e assistência técnica com fornecimento 
de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de 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 ho-
rário 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 011/2022/SRP. O município de Anapu-
rus/MA, torna público aos interessados que fará realizar às 09h00 
min, 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 hospita-
lar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada na sala da Comis-
são 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 ob-
tidos no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situado Av. 
João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, no horá-
rio 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 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 Saú-
de 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 ho-
rário 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 regis-
tro 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 ho-
rário 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 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 re-
gistro 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 


