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Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente ou pelo site www.cmpedreiras.
ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo 
E-mail camaramunicipalpedreiras2017@gmail.com. Pedreiras/MA, 
11 de julho de 2022. Felipe Silva Braga - Pregoeiro da Câmara Muni-
cipal de Pedreiras/MA - Portaria nº 008/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO 
PINDARÉ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 002/2022 – 
CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 202/2022. O MUNICÍPIO DE 
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA torna público que fará realizar 
no dia 11/08/2022 às 09h00min licitação por RDC ELETRÔNICO 
do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTA, pelo Regime 
de Contratação EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com funda-
mento legal no inciso IV e § 1º do Art. 1º, da Lei nº 12.462 de 04 de 
agosto de 2011, visando a seleção e Contratação de empresa espe-
cializada em serviços técnicos de engenharia para construção de 
praça publica no município de Alto Alegre do Pindaré/MA, cuja 
caracterização e abrangência estão descritas no Edital e seus anexos. 
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgover-
namentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde 
poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos através da apresen-
tação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através do e-mail cpl.
altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário citado para resposta); 
ou ainda obtida cópia física mediante o recolhimento da importância 
de R$ 50,00, feito exclusivamente, através do DAM, emitido pela Co-
ordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização. Por fim, qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da 
Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edi-
tal na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço físico ou eletrônico acima. Alto Alegre do Pindaré 
(MA), 15 de julho de 2022. Francival Veloso Fernandes Presidente 
da CPL/PMAAP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de 
Anapurus, Estado do Maranhão, torna público aos interessados que, 
com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 7.892/2013 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 08h00min (oito horas), (horário de Brasília) do dia 03 
de AGOSTO de 2022, licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 014/2022 - SRP, do tipo menor preço global, tendo por objeto o 
registro de preços para os serviços de manutenção e recuperação 
de estradas vicinais, conforme projeto básico, de interesse da Pre-
feitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min 
horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, como no portal da 
transparência deste órgão. Anapurus/MA, 15 de julho de 2022.AL-
MIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022/ 
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará reali-
zar às 09h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO Nº 025/2022, para registro de preços, do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, Eventual o fornecimento de materiais de 
consumo (expediente), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração, do município de Anapurus/MA. A ses-
são pública será no portal www.bnc.org.br . O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Lici-

tação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na 
Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de se-
gunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como também 
por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 
15 de julho de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022/ 
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 
15h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 026/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, Eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
com serviços de reboque para os veículos pertencentes a Secretaria Mu-
nicipal de Administração do Município de Anapurus/MA, do município 
de Anapurus/MA. A sessão pública será no portal www.bnc.org.br . O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Per-
manente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/
MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como 
também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/
MA, 15 de julho de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS 
SELVAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 A 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comis-
são Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos in-
teressados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, ob-
jetivando a contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços 
de engenharia para construção de muros de proteção em alvenaria e 
calçadas acessíveis em unidades escolares do município de Bom Je-
sus das Selvas/MA. ABERTURA: 04 de agosto de 2022, às 08h00min 
(oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações, localizada na 
Rua João Fabricante, nº 64, Bom Jesus das Selvas - MA 65.395-000, 
sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consul-
tados ou obtê-lo gratuitamente junto ao setor de licitação da Prefeitura 
Municipal, ou pelo site oficial do município:  http://bomjesusdassel-
vas.ma.gov.br/ ou pelo link: http://www.transparenciadministrativa.
com.br/portaltm/licitacao/licitacao.xhtml?token=1ffcea7007fcd2e-
4635e427841f4914f42375691. Demais informações no e-mail cpl@
bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom Jesus das Selvas/MA, 15 de julho 
de 2022. Herbeth dos Santos Fonseca Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2022/
CPL AMPARO LEGAL: Art. 4º, XIII da Lei Federal nº 10.520/2002, 
subsidiariamente o Art. 43, VI da Lei nº 8.666/93. MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022/CPL Ex-
pirando o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licita-
ção a empresa vencedora pelo Pregoeiro, Homologo para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, nos termo do art. 4º, inc. XXII, da Lei nº 
10.520/2002 c/c art. 7º, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, objeto da presente li-
citação na modalidade Pregão Presencial Eletrônico nº 04/2022/CPL em 
favor da empresa: ELISANGELA DA SILVA CNPJ: 12.387.796/0001-
66, vencedora do fornecimento de combustível e lubrificante em geral 
para suprir as necessidades das diversas secretarias municipais, no refe-
rido Edital, no valor total de R$ 2.962.255,00 (dois milhões, novecentos 
e sessenta e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), cujo objeto é 
o pregão presencial para contratação de empresa visando futura e even-
tual fornecimento de combustível e lubrificante em geral para suprir as 
necessidades das diversas secretarias municipais. Conforme condições 
contidas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.


