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pelo seu Pregoeiro, através do Portal de Compras da Prefeitura de Alto 
Parnaíba, disponível em www.licitacaoaltoparnaiba.com.br, nos termos 
da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se os 
procedimentos determinado pela Lei Complementar n.º 123/2006 al-
terada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e, sub-
sidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666/1993. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras 
da Prefeitura de Alto Parnaíba, em www.licitacaoaltoparnaiba.com.
br e site da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba https://www.alto-
parnaiba.ma.gov.br. Poderá ser solicitado também através do e-mail: 
cplaltoparnaiba@gmail.com. Alto Parnaíba-MA, 11 de maio de 2022. 
Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro – Alto Parnaíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 019/ 
2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará 
realizar às 09h00min, no dia 31/05/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO, com base legal, Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por 
item, para registro de preços contratação de empresa especiali-
zada para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pes-
soal, de interesse da Secretaria Municipal de Administração de 
Anapurus/MA, do município de Anapurus/MA. A sessão pública 
será realizada no portal www.bnc.org.br. 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 segun-
da-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. Anapu-
rus/MA, 13 de maio de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 020/ 
2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará 
realizar às 09h00min, no dia 01/06/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO, com base legal, Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por item, 
para registro de preços contratação de pessoa (s) jurídica (s) para 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
de interesse da administração pública do município de Anapurus/
MA, do município de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada 
no portal www.bnc.org.br. O Edital e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Fran-
cisco Monteles, 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, 13 
de maio de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 021/ 
2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará 
realizar às 09h00min, no dia 02/06/2022, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRONICO, com base legal, Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 095/21, Lei nº 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 
7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposi-
ções da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,  do tipo menor preço por 
item, para registro de preços para aquisição de Aparelhos de Ar 
Condicionado, para atender às necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Administração do Município de Anapurus/MA, do mu-

nicípio de Anapurus/MA. A sessão pública será realizada no portal 
www.bnc.org.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Mon-
teles, 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, 13 de maio 
de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessa-
dos que realizar-se-á no CRB – Clube Recreativo Balsense, situado à 
Rua Gil Pires, Praça Eloy Coelho (Praça do Banco do Brasil, Centro, 
Balsas/MA, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na 
modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 8.666/93, 
suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, da Lei 
Federal nº 8.987/95 e da Lei Municipal nº 1.343/17, e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, 
conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser ob-
tida no endereço acima, no portal da transparência site: https://balsas.
ma.gov.br , Site do TCE-MA/ SACOP, pelo telefone (0**99) 3541 
2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE 
CONCESSÃO Nº 04/2022

Data/Hora de Abertura
05/07/2022 – 09h00min.
Tipo: melhor proposta em 
razão da combinação dos 
critérios de maior oferta 
pela outorga da concessão 
com o de melhor técnica, 
Art 15. Lei 8987/95

Objeto: Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Pú-
blico denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Con-
junto Habitacional, neste município de Balsas/MA,  destinado à 
fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, ob-
servados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, 
especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 
8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agos-
to de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no 
edital e seus anexos, no que for pertinente.

Balsas - MA, 13 de maio de 2022. Ana Maria Cabral Bernardes – 
Presidente da CPL.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE BARRA  DO 
CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 963/2022 – Barra do Corda/MA. 
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoei-
ra e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço global, nos 
termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. 
Objeto: contratação serviço de hospedagem na cidade de Barra do 
Corda/MA, para atender as necessidades das Secretaria de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social. A dota-
ção orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000 - Elemento de Despesa: 
3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordiná-
rios, dotação orçamentária: 08.244.1005.2021.0000 - Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos 


