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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/ 
2022 Torna-se público que o município de Anapurus, Estado do Ma-
ranhão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, fará 
realizar no dia 06 de maio de 2022, às 09h00min, DISPENSA ELE-
TRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, tendo como objeto o re-
gistro de preços para aquisição de kits de enxoval para atendimento 
do programa benefícios eventuais no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, com critério de julgamento por menor preço 
global, na hipótese do art. 75, II, da Lei 14.133, de 1º de abril de 
2021. Nos termos do art. 75 § 3º  da lei 14.133/2021, avisa ainda aos 
interessados para envio de proposta e demais informações deverão 
ser feito exclusivamente por meio do portal de compras públicas ht-
tps://portal.licitanet.com.br, com intuito de selecionar a proposta 
mais vantajosa, concedendo prazo de 03 (três) dias uteis a partir dessa 
publicação. Para maiores esclarecimentos através do endereço eletrô-
nico de e-mail: departamentodecompraspma@gmail.com. Anapu-
rus/MA, em 28 de abril de 2022. Patrick Paulino Pinheiro, Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 
– REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Açailândia 
por meio do pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento 
dos interessados que realizará no dia 17 de maio de 2022 às 09:00h 
(nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 025/222, do tipo Menor Preço (por 
item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é o registro 
de preços visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
visando o fornecimento de dietas especiais (fórmulas nutricionais 
especiais, dieta enteral e parenteral) para atender os pacientes da 
Rede Municipal de Saúde com restrições alimentares que necessitam 
de dieta alimentar diferenciada. 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 ulteriores 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.licitanet.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 primeiro dia útil subsequente, independentemente 
de nova comunicação. Comissão Central de Licitação - CCL, 
Açailândia/MA, 28 de abril de 2022, Frederiko Augusto Carvalho 
Holanda Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO.  PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 08/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0077/2021 – Se-
cretaria Municipal de Administração e Finanças. A Prefeitura Muni-
cipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 
aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 16 de  Maio de 
2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à 
Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS(SRP), tipo Menor Preço por ITEM, para a 
futura e eventual contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais gráficos para atender as necessidades das Secreta-
rias do Município 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 endereço  http://licitanet.com.br.  http://transparencia.
bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SA-
COP (portal do Tribunal 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 con-
sultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da im-
portância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, atra-
vés do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setem-
bro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@
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, Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, 
Bacuri – MA. Bacuri (MA), 28 de Abril de 2022. Linelson Ribeiro 
Rodrigues -Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 – 
PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através 
da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor pre-
ço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) 
para aquisição de equipamentos com o objetivo de promover os 
desenvolvimentos das ações prevista no projeto “SINAIS QUE 
FALAM, para atender às necessidades da Secretaria de Assis-
tência Social do município de Barra do Corda – MA. A dotação 
orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 
4.4.90.52. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Or-
dinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. 
Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 
08.244.1018.2105.0000000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Pro-
jeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: 
08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto 
Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: Valor Glo-
bal: R$ 71.711,33 (setenta e um mil, setecentos e onze reais e trinta 
e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 17 de maio de 2022 
às 10h:000min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus ane-
xos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na 
Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 
08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Esta-
do – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e 
plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail 
cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 28 de abril de 2022.
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 
– PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, 
através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, 
menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidia-
riamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa jurídi-
ca para aquisição de equipamentos hospitalares e instrumentais 
para suprir as demandas da Atenção Básica através da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA. A dotação or-
çamentária será: 10.301.1017.2098.0000- Elemento de Despesa: 
4.4.90.52. Projeto Atividade: 2098. Fonte de recursos: Recursos Or-
dinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. 
Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 
10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto 


