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lizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/
MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como 
consultados através do SINC_CONTRATA, como também por meio 
do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 23 de no-
vembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará reali-
zar às 10h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO Nº 037/2022, para registro de preços, do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, Eventual Contratação de empresa para 
aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anapu-
rus/MA. A sessão pública será no portal www.bnc.org.br O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapu-
rus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, 
como consultados através do SINC_CONTRATA, como também por 
meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 23 de 
novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022/
SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar 
às 15h00min, dia 09/12/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 038/2022, para registro de preços, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, Eventual Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender 
as necessidades, da Secretaria Municipal de Educação 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 Perma-
nente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapu-
rus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, 
como consultados através do SINC_CONTRATA, como também por 
meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 23 de 
novembro de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

AVISO DE CONVOCAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/2022-CPL/PMB A Comissão Permanente de Licitação – CPL 
da Prefeitura Municipal de Bacabal, convoca os interessados para 
continuidade do procedimento licitatório Concorrência Pública n° 
002/2022-CPL/PMB, iniciada no dia 20 de julho de 2022, e suspendi-
da para avaliação técnica do invólucro 1, cujo objeto é a Contratação 
de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente 
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, 
a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a su-
pervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de 
publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao 
direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou ins-
tituições ou de informar o público em geral, de interesse da Prefeitura 
Municipal de Bacabal. Fica então marcada a reunião para continui-
dade dos trabalhos para o dia 29/11/2022, às 09:00hs (nove) horas na 
sala de reunião desta Prefeitura. Bacabal – MA, 24 de novembro de 
2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 137/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.541/2022 – Barra do Corda/
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 preço 
global, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666/93. Objeto: contratação de empresa prestação de serviço de 
Licença de uso de Softwares de publicação/ hospedagem de dados 
para atender as Leis 12.527/2011 e Lei Complementar 131/2009, 
fornecendo os seguintes sistemas, Portal de Notícias da Prefei-
tura, E-Sic (Sistema de Informação ao Cidadão), DOM-Diário 
Oficial do Município com ISSN aprovado, Sistema de Acompa-
nhamento de Licitações e Contratos, com exportação em formato 
Json atendendo os padrões de Loyouts solicitados pelo sistema do 
TCE-MA (SincContrata) e Sistema de Ouvidoria pública Munici-
pal, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão do município de Barra do Corda. A dotação 
orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordi-
nários. Valor Global: R$ 43.599,96 (quarenta e três mil, quinhen-
tos e noventa e nove e noventa e seis centavos). Início da disputa 
ocorrerá dia 12 de dezembro às 09h:000min. Os interessados poderão 
adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Li-
citação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do 
Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da 
Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.
bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra 
do Corda – MA, 24 de novembro de 2022. Publique-se. Mikaela Oli-
veira Cabral. Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 040/2022-SRP. Pro-
cesso nº 6240/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços, do tipo 
maior desconto global, para Eventual Contratação de Pessoa(s) Ju-
rídica(s) para execução dos serviços de recuperação de obras de artes 
especiais (pontes de madeira) no município de Chapadinha”; Abertura: 
12/12/2022 às 08:00hs; Local: Endereço Eletrônico (www.portaldecom-
praspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de ju-
lho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informa-
ções e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– 
MA – CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com; 
Telefone: 98-99167-3542 e Site da Prefeitura Municipal de Chapa-
dinha(Transparência Pública) no seguinte link: https://transparencia.
chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. Chapadinha/
MA, 24 de Novembro de 2022. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 041/2022-SRP. Pro-
cesso nº 6241/2022-PMCH. Objeto: “Registro de Preços, do tipo 
maior desconto global, para Eventual Contratação de Pessoa(s) Ju-
rídica(s) para execução dos serviços de manutenção de ruas e aveni-
das no município de Chapadinha”; Abertura: 12/12/2022 às 09:00hs; 
Local: Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). 
Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do De-
creto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Con-
sultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado 
na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 
65.500-000; E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com; Telefone: 98-
99167-3542 e Site da Prefeitura Municipal de Chapadinha(Transpa-
rência Pública) no seguinte link: https://transparencia.chapadinha.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce. Chapadinha/MA, 24 de 
Novembro de 2022. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro. 














































































































