
50  SEXTA - FEIRA, 10 - JUNHO - 2022  D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

outubro de 1993, que torna obrigatório a baixa de veículo vendidos 
como sucata, Decreto Federal n° 21.981/32 que regula a realização de 
leilões públicos no país, e em conformidade com as demais normas e 
regulações infra-legais atinentes à espécie, que fará realizar, por in-
termédio do Leiloeiro Oficial do Estado do Maranhão, Sr. VICENTE 
PAULO ALBUQUERQUE, Matrícula 12/96-JUCEMA, nos termos 
da Lei n.º 8.666/93, Leilão Público, do tipo maior lance, para a aliena-
ção de veículos na condição de SUCATAS apreendidos e removidos 
nas operações de trânsito promovidas/realizadas pelo DETRAN-MA 
e não recuperados por seus proprietários nos prazos e formas legais. 
O leilão acontecerá na modalidade “ ELETRONICO / ONLINE”, 
no dia 28 de JUNHO de 2022, às 09 horas, sendo o pregão ONLINE 
realizado no site da Vip Leilões, www.vipleiloes.com.br SÃO LUÍS/
MA. Mais informações sobre o edital de Leilão nº06-2022/ SUCA-
TAS DETRAN-MA, que encontra-se disponível de forma gratuita no 
site do DETRAN-MA (www.detran.ma.gov.br) e no site do Leiloeiro 
Oficial (www.vipleiloes.com.br).

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO 
PINDARÉ - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 006.2022. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 006.2022. AVISO DE LICITAÇÃO a Comissão Permanente 
de Licitação da Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré - Ma, na 
forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no 
dia 27 de junho às 10:30 horas, fará licitação para objeto:  aquisição 
de móveis planejados  para atender as necessidades de atendimento 
da câmara municipal., na modalidade Tomada de Preço do tipo menor 
preço. Os interessados deverão procurar à sede da Câmara Municipal, 
na Av.João XXII, s/n, Bairro Centro  Alto Alegre do Pindaré -MA, 
poderá ser consultado e/ou obtido; pelo portal da transparência da câma-
ra Municipal de Alto Alegre do Pindaré:  www.cmaltoalegredopindare.
ma.gov.br   e também disponível no mural de licitações do TCE/MA. 
Sacop. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comis-
são Permanente de Licitação, no horário de expediente ou pelo e-mail 
cmaapindare@gmail e pelo telefone (098) 98409-0963. Base Legal Lei 
nº 8.666/93. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Alto Alegre 
do Pindaré - Ma, 07 de junho de 2022. Sra. Marivalda Paulino Quiri-
no – Presidente da CPL Comissão Permanente de Licitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022-CMBL. Pro-
cesso Administrativo 04/2022-CMBL. DO OBJETO: Contratação 
de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e 
material de limpeza para Câmara Municipal de Benedito Leite/MA. 
CONTRATADO: T. COSTA BARROS EIRELI – ME, CNPJ Nº 
27.168.993/0001-61 Av. Airton Senna, 647, bairro: Aeroporto, Cep: 
64.960-000, Uruçuí/PI. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30 
– Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Benedito 
Leite – Material de Consumo. VALOR: R$ 14.383,75 (quatorze mil, 
trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). BASE LE-
GAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. AUTORI-
ZAÇÃO: Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Publique-se, para a ciência dos interessados. Benedito 
Leite/MA, 20 de maio de 2022. Cleighton Borges Barros Presiden-
te da Câmara Municipal de Benedito Leite/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 - RE-
GISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Açailândia por 
meio do pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento dos in-
teressados, que realizará no dia 23 de junho de 2022 às 09:00h (nove 
horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 033/2022, do tipo Menor Preço (por 
item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é o Registro de 

Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de chaveiro, compreendendo o fornecimento, 
instalação e conserto de chaves e fechaduras, de interesse desta Ad-
ministração Pública, 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, do Decreto Municipal nº 149/2020 e 
ulteriores alterações, Decreto Municipal nº 150/2021 e ulteriores altera-
ções, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública será realizada através do site 
https://www.licitanet.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da 
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Muni-
cipal 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 comunica-
ção. Comissão Central de Licitação, Açailândia/MA, 08 de junho de 
2022. Yago Souza Nunes Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 
– REGISTRO DE PREÇOS.A Prefeitura Municipal de Açailândia 
por meio do pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 24 de junho de 2022 às 09:00h 
(nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 034/2022, do tipo Menor Pre-
ço (por item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é o 
Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, de 
interesse da Secretaria Municipal de Administração, 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, 
do Decreto Municipal nº 149/2020 e ulteriores alterações, Decreto 
Municipal nº 150/2021 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e de-
mais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. A Sessão Pública será realizada através do site https://www.
licitanet.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMIS-
SÃO 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 transferi-
do para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. Comissão Central de Licitação, Açailândia/MA, 08 de 
junho de 2022 Yago Souza Nunes Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022. RECONHEÇO o INEXIGI-
BILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/PMA, fundamentada no 
Art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Para contratação da empresa 
ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS 
EIRELI - CNPJ 34.643.207/0001-04. Valor: R$ 150.0000,00 (cento 
e cinquenta mil reais). OBJETO: show artístico do cantor FELIPE 
AMORIM, como atração principal do São João 2022 em Anapurus/
MA. Secretaria Municipal de Orçamento. Anapurus/MA, em 06 de 
junho de 2022, Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO, Secretário 
Municipal de Orçamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. A PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, torna público que fará 
realizar em 27/06/2022 às 09h00min, licitação na modalidade TO-
MADA DE PREÇOS Nº 004/2022, tipo menor preço global, tendo 
por objeto o calçamento em pedras no município de Anapurus/
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MA, conforme projeto básico. O Edital e seus anexos, encontra-se 
disponível para consultas/obtidos gratuitamente, em dias úteis das 
08h00min às 12h00min, na sala da Comissão de Permanente de Li-
citação, localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro 
Anapurus/MA, ou ainda poderá ser solicitado por meio do e-mail: 
departamentodecompraspma@gmail.com, bem como consultados 
através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Os interes-
sados em participar do certame não necessitam encaminhar seus repre-
sentantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as 
propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via correio ou outro meio 
similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebi-
mento. Anapurus/MA, em 08 de junho de 2022. PATRICK PAULINO 
PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

REAVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2022-CPL/PMB A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACA-
BAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, Bacabal, 
Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação na modalidade Concorrência 
Pública, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por pre-
ço unitário, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na 
Execução dos Serviços de Construção de Escola Integral no bairro 
Terra do Sol na sede do município de Bacabal/MA, conforme edital e 
anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 15 de ju-
lho de 2022, às 08:00hs (oito horas), na sala de reuniões da Prefeitura. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da 
CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos através 
do portal da transparência na forma digital através do endereço ele-
trônico https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Bacabal – MA. 09 de junho de 2022. 
ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022 – 
PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na mo-
dalidade TOMADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor 
preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de 
empresa especializada para os serviços de demolição e construção 
de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitoria e São José do 
Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do 
Corda/MA. Dotação Orçamentária: 26.782.1003.1015.0000. Pro-
jeto de atividade 1015. Elemento de Despesas 4.4.90.51. Recursos 
Ordinários. A abertura ocorrerá dia 28 de junho de 2022, ás 11h:-
30min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto 
à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac 
Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh 
as 12h00min ou no site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – 
MA. Barra do Corda – MA, 08 de junho de 2022.Publique-se. Mika-
ela Oliveira Cabral-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO  Nº  01/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 703/2021 – Barra do Corda/MA.
Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 07 de junho de 2022, 
páginas: 5, onde se lê: Data: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022. 
Lê-se: Data: Barra do Corda (MA), 03 de junho de 2022Barra do Cor-
da – MA, 08 de junho de 2022.Publique-se.Maria Edilma Ferreira 
Miranda-Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e Gestão.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei 

nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na 
forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo ob-
jeto é Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
gêneros alimentícios para as diversas secretárias do município 
de Coroatá-MA, Ano 2022. A realização do certame está prevista 
para o dia 23 de junho de 2022, às 08h00min - horário de Brasí-
lia. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 
08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para 
consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transpa-
rencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.
tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecom-
praspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Muni-
cipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:-
cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, 
Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de Governo.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de ton-
ner e peças para impressora e manutenção de impressora para 
diversas secretarias do municipio de Coroatá-MA, ano 2022. A 
realização do certame está prevista para o dia 24 de Junho de 2022, 
às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposi-
ção dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser 
obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/
mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido 
através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido 
pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.
com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, Francisco Carvalho 
Brandão, Secretário Municipal de Governo.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada em aquisição instalação 
de equipamento para academias ao ar livre para o municipio de 
Coroatá-MA. A realização do certame está prevista para o dia 27 de 
Junho de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos 
estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs 
na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, 
podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/
index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.
com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser 
recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM 
emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@
gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, Francisco Car-
valho Brandão, Secretário Municipal de Governo.


