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Homologado é 15.992,50 (Quinze Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais 
e Cinquenta Centavos), que será pago com recursos do Programa de Tra-
balho: ÓRGÃO: 01 Poder Legislativo. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
0101 Câmara Municipal. PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 2.001 Ma-
nut. e funcionamento do Legislativo. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceira Pessoa Jurídica. Sendo assim, autorizo 
a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO, conse-
quentemente o TERMO DE CONTRATO. Nesta oportunidade, determi-
no a publicação deste ato. Morros - MA, 11 de abril de 2022. FABIO 
LUÍS SANTOS LISBOA - Presidente da Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 – 
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 Julho de 2022 às 09:00h (nove 
horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 035/2022, do tipo Menor Preço (por 
item), modo de disputa “aberto e fechado”, cujo objeto é o registro de 
preços visando a contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada 
em serviços de locação de veículos sem condutor, para atender aos in-
teresses desta Administração Pública, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, De-
creto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decre-
to Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal 
nº149/2020 e ulteriores alterações, Decreto Municipal 150/2022 e 
ulteriores alterações, Municipal Decreto Municipal 027/2022 e ulte-
riores 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 reali-
zada através do site www.licitanet.com.br e conduzida pelo PREGO-
EIRO, 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. Ocorren-
do 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, in-
dependentemente de nova comunicação, Comissão Central de Licita-
ção – CCL Açailândia/MA, 15 de junho de 2022, Frederiko Augusto 
Carvalho Holanda Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022.O 
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, através da Prefeitura Municipal 
de Alcântara-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-
-CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as dis-
posições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 011/2022, do tipo menor preço, para 
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de 
computadores e impressoras, Remanufatura de Cartucho e Tonner, de 
interesse desta Prefeitura Municipal, no dia 30 de junho de 2022, às 
08:00hs (oito horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Grande, s/nº., Centro, Alcântara-MA, sendo presidi-
da pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: al-
cantara.cpl2022@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da 
transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste 
Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto 
e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de 
cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de 
mascaras e será disponibilizado álcool em gel. Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço e pelo telefone (98) 98836 0864.  Alcân-
tara –MA, 09 de junho de 2022.Daniela Martins Cordeiro Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022.O 
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, através da Prefeitura Municipal de 
Alcântara-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 
a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 012/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de equipa-
mentos (moveis, eletros e eletrodomésticos), de interesse da Secretaria 
Municipal dee Educação do Município de Alcântara, no dia 30 de junho 
de 2022, às 14:00hs (quatorze horas), na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Grande, s/nº., Centro, Alcântara-MA, sen-
do presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: alcan-
tara.cpl2022@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratui-
tamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transpa-
rência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e 
da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; 
será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada par-
ticipante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras 
e será disponibilizado álcool em gel. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço e pelo telefone (98) 98836 0864.  Alcântara –MA, 
09 de junho de 2022.Daniela Martins Cordeiro.Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 022/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município 
de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as dis-
posições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar 
às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 01 de julho de 
2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2022, para 
registro de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
futura e Eventual Contratações de Empresa especializada para desen-
volver o projeto viva o são João de todos nós da cidade de Anapurus/
MA, que acontecerá nas escolas públicas municipais de interesse da 
secretaria municipal de educação do município de Anapurus/MA. Po-
derão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem 
os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://
www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada 
na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de 
segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital tam-
bém pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapu-
rus/MA, 15 de Junho de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELE -
TRÔNICO Nº 026/2022 REGISTRO DE PREÇO REGISTRO 
DE PREÇO 021/2022. A Comissão Central de Licitações e Con-
tratos da Prefeitura Municipal de ARARI-MA, com autorização do 
ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Li-
citação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão 
Eletrônico. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regi-
da pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-
TOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI - MA. 
ABERTURA: 05 de julho de 2022, as 09:30 (nove horas e trinta mi-
nutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Pode-
rão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigi-
dos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mu-
ral de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e 


