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clarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Per-
manente de Licitação, no horário de expediente ou pelo e-mail pm-
cdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. Base Legal Lei nº 
8.666/93 e seus Articulados. Centro do Guilherme - MA,30de janeiro 
de 2022. Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO
DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022–
CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022. A PRESI-
DENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARA-
NHÃO/MA, realizará, às 08:30hs do dia 17 de fevereiro de 2022, 
na sede da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/
MA, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro – CEP n° 
65.299-000, licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime 
de Empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA 
ESCOLA CÂNDIDO PEREIRA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM APOIO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, na forma 
da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hs, segunda à 
sexta feira, para consulta gratuitamente disponibilizada no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Morros (https://www.centronovo.ma.gov.
br/transparência), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/
sacop), ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de 
Licitação (cpl.centronovoma@gmail.com), para consulta gratuita-
mente ou adquirido mediante entrega de duas resmas de papel A4. 
Informações adicionais no email oficial da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Em cumprimento as medidas de prevenção a con-
taminação pelo COVD-19, e seguindo orientações expressas, confor-
me Ofício Circular nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao 
Procedimento Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e, Deci-
são Normativa TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedado 
à presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes 
de compras, membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. 
Será solicitado no momento da sessão a Carteira de vacinação, a não 
apresentação impedirá a permanência do representante da empresa li-
citante na sala da CPL para participar do certame. Informamos ainda, 
que será realizado testagem para CORONAVIRUS (COVID-19), no 
momento antes da realização do certame. Centro Novo do Maranhão/
MA, 28 de janeiro de 2022. MÁRCIA ANDREA MARQUES DE 
ARAÚJO - PRESIDENTE DA CPL/PMCNM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por 
meio da Sec. M. de Administração, Planejamento e Finanças, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, 
para Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos das frotas das Sec. municipais, por meio de registro de pre-
ços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras publicas.
com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível nas paginas web: https://www.portalde 
compraspublicas.com.br,http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.
br/ acessoInformacao/licitacao/tce, https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/ mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Por-

tal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 
A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para Contratação de em-
presa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos 
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. M. do município, 
por meio de registro de preços, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Prego-
eira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br  
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. 

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Ad-
ministração, Planejamento e Finanças, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico 009/2022, do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de 
bombas submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender 
as demandas da Sec. M. de administração, planejamento e finanças do 
município, por meio de registro de preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 
horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Pre-
goeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina web endereço https://www.portalde compras publicas.com.br; 
endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br /acessoInfor-
macao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/mural site/
mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Com-
pras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Coelho 
Neto - MA, 28 de janeiro de 2022. Domingos Dias da Silva – Secre-
tário-Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde 
torna público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2022, 
do tipo menor preço, para Contratação de empresa para prestação de 
serviço de locação de veículos do tipo micro-ônibus/van para atender 
as demandas da Sec. M. de saúde do município, por meio de registro 
de preços, no dia 23/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br , sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível na pagina https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, endereço: http: //www . transparencia.coelhoneto.
ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https:// www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do 
Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022. Josely 
Maria Silva-Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
005/2022 – CPL/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
005/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de gê-
neros alimentícios para composição da merenda escolar do ano letivo 
de 2022. DATA DA ABERTURA: 16/02/2022 às 09h00min, horário 
de Brasília/DF. Local de Realização: Portal PMC – www.comprasco-
linasma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.
colinas.ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br e Mural de 
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br. Colinas (MA), 28 
de janeiro de 2022. Jeronimo Cardoso Rosa Neto-Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico 009/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de bombas 
submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender as 

município, por meio de registro de preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 
horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela Pre-
goeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
na pagina web endereço https://www.portalde compraspublicas.com.
br; endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br/acessoIn-
formacao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/muralsite/
mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras 
ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . 

Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.
Domingos Dias da Silva – Secretário

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de 
Saúde torna público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
010/2022, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
para prestação de serviço de locação de veículos do tipo micro-
-ônibus/van para atender as demandas da Sec. M. de saúde do 
município, por meio de registro de preços, no dia 23/02/2022 
às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , 
sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se disponível na pagina https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, endereço:http://www.transparencia.
coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul .Esclarecimentos 
adicionais pagina web do Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022.
Josely Maria Silva

Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRPN° 005/2022 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros 
alimentícios para composição da merenda escolar do ano letivo 
de 2022.
DATA DA ABERTURA:16/02/2022 às 09h00min, horário de 
Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal PMC – www.comprascolinasma.
com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.
ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br e Mural de 
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.

Colinas (MA), 28 de janeiro de 2022.
Jeronimo Cardoso Rosa Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 006/2022 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de livros 
didáticos.
DATA DA ABERTURA: 16/02/2022 às 14h00min, horário de 
Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal PMC – www.comprascolinasma.
com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.
ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br e Mural de 
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.

Colinas (MA), 28 de janeiro de 2022.
Jeronimo Cardoso Rosa Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022

OBJETO: Aquisição de equipamentos, mobiliários e outros 
para as creches municipais.
DATA DA ABERTURA: 17/02/2022 às 09h00min, horário de 
Brasília/DF. 
Local de Realização: Portal PMC – www.comprascolinasma.
com.br. 
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.
ma.gov.br e www.comprascolinasma.com.br e Mural de 
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.

Colinas (MA), 28 de janeiro de 2022.
Jeronimo Cardoso Rosa Neto

Pregoeiro

Entre os projetos que estão 
parados no Congresso Nacional 
e deverão ser apreciados 
neste primeiro semestre de 
2022 estão os que tratam dos 
marcos regulatórios. Nestas 
listas entram o Novo Marco do 
Setor Elétrico (Projeto de Lei 
414/2021), o Marco Legal das 
Parcerias Público-Privadas/
PPPs (PL 7063/17) e o Marco 
Legal do Reempreendedorismo 
(PLP 33/20). 
Desta mesma pauta econômica 

está o chamado PL das 
Debêntures de Infraestrutura 
(PL 2646/2020), que cria novos 

projetos de infraestrutura, e 
o PL 4728/20, que trata da 
adesão ao Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(PERT). 

Mas, há também projetos 
polêmicos na área ambiental, 

que não avançaram no ano 
passado e que podem ir à 
votação antes das eleições, 
como o PL 6299/02, que 
facilita a liberação de novos 
agrotóxicos e renomeia as 
substâncias como pesticidas; o 
.PL 191/2020, que regulamenta 
o garimpo em terras indígenas; 
o .PL 2159/21, que trata da 
nova Lei do Licenciamento 
Ambiental; e o PL 2633/20, que 
trata da regularização fundiária.
Polêmico também, e que pode 

ser votado neste ano, é o PL 
3179/12, que regulamenta o 
homeschooling (educação 
domiciliar). 
O Congresso pode apreciar, 
ainda, o PL 3227/21, que 

da Internet; o PL 490/07, 
que altera o Estatuto do 
Índio e estabelece que as 
terras indígenas devem ser 
demarcadas por meio de leis, 
dentre outras propostas.

As reformas Tributária e 
Administrativa, a privatização 
dos Correios, a alteração do 
ICMS sobre os combustíveis, 
o marco legal das Parcerias 
Públicas Privadas (PPPs), 
mudanças na Lei Trabalhista 
e propostas relacionadas ao 
setor da energia estão entre as 
prioridades deste ano nas pautas 
da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal, que iniciam 
seus trabalhos nesta quarta-feira 
(2).
A Sessão Solene que abre 
o Ano Legislativo de 2022 
está marcada para as 16h, no 
Plenário Ulysses Guimarães, na 
Câmara, com a participação de 
autoridades dos Três Poderes.
Estes e outros projetos da pauta 
econômica do Poder Executivo 
já foram exaustivamente 
discutidos ano passado, mas não 
foram colocados em votação 
nas comissões que destinadas 
ao seu debate e nem no Plenário 
das duas Casas legislativas. 
Por ser um ano de eleições, 
deputados e senadores 
acreditam que alguns projetos 
podem também não avançar 
em 2022, como a Reforma 
Tributária – que vem sendo 
discutida desde 2019, a 
Reforma Administrativa – 
por mexer com direitos dos 
servidores públicos, e o projeto 
que muda as regras do Imposto 
de Renda para pessoas físicas e 
jurídicas.

O Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 11/2020, que altera 
regras do ICMS sobre os 
combustíveis, muito reclamado 
pelos governadores – que 
cobram do Congresso soluções 
para segurar a alta dos 
combustíveis -, deverá entrar 
na pauta logo neste mês de 
fevereiro.
A matéria foi aprovada em 
outubro do ano passado pela 

Câmara dos Deputados e ainda 
não foi votado no Senado. No 
último dia 14, os secretários 
estaduais da Fazenda decidiram 
descongelar o valor do ICMS 
cobrado nas vendas dos 
combustíveis. O imposto estava 
congelado desde novembro.
A proposta que tramita no 
Congresso torna, na prática, 
o imposto invariável frente 
a reajustes do preço do 

ou a mudanças do câmbio. 

Atualmente, o ICMS incidente 
sobre os combustíveis é devido 
por substituição tributária para 
frente (as distribuidoras pagam 
o tributo dos postos); e a base 
de cálculo é estimada a partir 
dos preços médios ponderados 

quinzenalmente pelos governos 
estaduais. As alíquotas de 
ICMS para gasolina, por 
exemplo, variam entre 25% e 
34%, de acordo com o estado.

Muitas das propostas estão paradas no Senado Federal e parlamentares querem votar ainda neste 
semestre

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ: 06.052.138/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2022 – CPL/PMBB
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO
Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB 

através Portaria n° 002/2022 – GAB/PMBB, de 04 de janeiro de 2022, nos termos da Lei 
n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, aplicando subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do 

• OBJETO: Registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa para 
a fornecimento de pneus e baterias, em atendimento as necessidades da prefeitura 

no termo de referência anexo ao edital
• MODALIDADE: Pregão Eletrônico
• TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
• ADJUDICAÇÃO: Por item
• MODO DE DISPUTA: Aberto
• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08 de fevereiro de 2022, às 17 h 

e 00 min
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18 de fevereiro de 2022, às 09 h e 00 min
• INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18 de fevereiro de 2022, às 09 

h e 30 min
PLATAFORMA: www.bbmnetlicitacoes.com.br
ACESSO AO EDITAL: A cópia deste edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sede da Prefeitura Municipal, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão – TCE/MA (www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e no 
sítio eletrônico institucional desta Prefeitura Municipal (buritibravo.ma.gov.br/transparen-
cia/licitacoes), podendo ser consultado ou obtido gratuitamente.
Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacao.
prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos 
da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 
00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 96087-7963.

Buriti Bravo/MA, 01 de fevereiro de 2022.
Herbeth Cosme de Sousa 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ: 06.052.138/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022 – CPL/PMBB
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do Pregoeiro 

-
pe de Apoio, designados através Portaria n° 002/2022 – GAB/PMBB, de 04 de 
janeiro de 2022, nos termos da Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, 
aplicando subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, 

• OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material elé-
trico para atender demanda do Sistema de Iluminação Pública do Município de 
Buriti Bravo/MA, no exercício de 2022, conforme Termo de Referência.  
• MODALIDADE: Pregão Eletrônico
• TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
• ADJUDICAÇÃO: Por item
• MODO DE DISPUTA: Aberto
• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04 de fevereiro de 2022, às 
17 h e 00 min
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16 de fevereiro de 2022, às 09 h e 00 min
• INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16 de fevereiro de 2022, 
às 09 h e 30 min
• PLATAFORMA: https://www.portaldecompraspublicas.com.br
• ACESSO AO EDITAL: A cópia deste edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, disponível no sítio eletrônico 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA (www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul) e no sítio eletrônico institucional desta Prefeitura Muni-
cipal (buritibravo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes), podendo ser consultado ou 
obtido gratuitamente.
Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: lici-
tacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-
-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 
96087-7963.

Buriti Bravo/MA, 01 de fevereiro de 2022.
Herbeth Cosme de Sousa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 007/2022, do tipo menor preço, para
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos das frotas das
Sec. municipais, por meio de registro de preços, no dia 18/02/2022 às 10:00 horas, através
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompras
publicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos
encontram-se disponível nas paginas web: https://www.portalde compraspublicas.com.br,
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce,
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/ mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto - MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 008/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos
Permanentes, para atender as necessidades das Sec. M. do município, por meio de registro
de preços, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br http://www
.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e
https://www6.tce.ma.gov.br/ sacop/muralsite /mural.zul. Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto- MA, por meio da Sec. M. de Administração,
Planejamento e Finanças, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 009/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes de
bombas submersas, com fornecimento de peças e acessórios para atender as demandas da
Sec. M. de administração, planejamento e finanças do município, por meio de registro de
preços, no dia 22/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pela
Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível na pagina web
endereço https://www.portalde compras publicas.com.br;
endereço:http://www.transparencia.coelhoneto.ma. gov.br
/acessoInformacao/licitacao/tce, e https://www6.tce.ma.gov.br / sacop/mural
site/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do
e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com .

Coelho Neto - MA, 28 de janeiro de 2022.
DOMINGOS DIAS DA SILVA - SECRETÁRIO

Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2022, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos do tipo micro-
ônibus/van para atender as demandas da Sec. M. de saúde do município, por meio de
registro de preços, no dia 23/02/2022 às 10:00 horas, através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se disponível
na pagina https://www.portaldecompraspublicas.com.br, endereço: http: //www .
transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e :https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop /muralsite/mural.zul .Esclarecimentos adicionais pagina web do
Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 28 de Janeiro de 2022.
JOSELY MARIA SILVA

Almeida - Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022- CPL/DP

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de urnas funerárias, com e sem serviços funerários
acessórios, visando atender as demandas das famílias carentes do Município de Dom
Pedro/MA. DATA DA SESSÃO: 17/02/2022. HORÁRIO: 09:30 horas. A licitação se realizará
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Praça Teixeira de Freitas, nº 72,
Centro. O Edital está à disposição dos interessados no Mural de Licitações no site do
TCE/MA http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul, no Portal do Município
www.dompedro.ma.gov.br ou na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª
a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e
fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação.

Dom Pedro-MA, 1º de Fevereiro de 2022
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.159/2021.
ESPÉCIE: Pregão Eletrônico n° 015/2021-SRP. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito-
MA por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CUSTOMIZAR
COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 07.975.278/0001-23.
OBJETO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PICK UP'S, 01 (UMA) MOTOCICLETA
PARA USO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS, 01 (UMA)
AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, PARA USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FNS/MS CONFORME PROPOSTA
DE AQUISIÇÃO Nº 11245.566000/1210-01. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV da Lei nº
8.666/93.REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 02.06.159/2021-PME. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. VALOR: R$ 247.000,00
(Duzentos e quarenta e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 10 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0210.1057 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA,
NATUREZA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. SIGNATÁRIOS: Pela
Prefeitura, o Sr. GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde e pela
empresa o Sr. JEFFERSON FERRAZ DE SOUZA. Assinatura do contrato 19 de Janeiro de
2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
AVISO DE ADJUDIÇACÃO Nº 118/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - CPL

Processo Nº 0118/2021 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (2) PONTES DE
CONCRETO PRE MOLDADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. PRAZO DE
EXECUÇÃO: 12 (dose) meses, contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço, a ser
emitida pela SECRETARIA DE OBRAS. VALOR: R$ 294.746,34 (duzentos e noventa e quatro
mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). AMPARO LEGAL: Lei n°.
8.666/1993 FONTE DE RECURSOS: CODIGO DE FICHA: 267; ORGÃO: 02 PREFEITURA
MUNICIPAL; UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; DOTAÇÃO:
15.451.0023.1032.0000; DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO: CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE
ESTRADA VICINAIS, PONTES E BUEIROS; ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00; FONTE DE
RECURSO: OBRAS E INSLAÇÕES. Tendo em vista a habilitação e classificação da Tomada de
Preço Nº 015/2021 - CPL, ADJUDICA o objeto acima especificado às Empresas SFS
CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.743.703/0001-14.

Formosa da Serra Negra (MA), 2 de janeiro de 2022
RICARDO PONTES SALES

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0118/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (2) PONTES DE CONCRETO PRE
MOLDADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. Em face dos elementos
constantes no processo administrativo em epígrafe, e, considerando a legalidade e validade
dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, através do Pregoeiro, Sr.
Ricardo Pontes Sales, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da
Portaria n° 010/2021, que SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.743.703/0001-14, se tornou vencedora do certame com o preço proposta de
R$ 294.746,34 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta
e quatro centavos), e por ter, dentro do critério de julgamento estabelecido no
Instrumento Convocatório, apresentado a oferta mais vantajosa para a administração,
HOMOLOGO, o presente procedimento, com fulcro no Art. 43, Inciso VI, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

Formosa da Serra Negra/MA, 2 de janeiro de 2022
SILVINO SANTOS COSTA

Secretário Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, torna
público aos interessados que no dia 16 de fevereiro de 2022 às 09h00, realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto a Aquisição
de 01 (hum) ambulância tipo A - remoção simples e eletiva, tipo pick-up 4x4 para suprir as
necessidades do Município de Guimarães - MA. O Edital encontra-se a disposição dos
interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão
de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita
no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download
gratuitamente no site nas seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou
www.licitanet.com.br. Mais informações complementares diretamente na Comissão
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e
suas alterações e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail:
guimaraes.ma.cpl@gmail.com.

Guimarães/MA, 31 de janeiro de 2022
OLAVO ANTÔNIO CARDOSO GUIMARÃES. CPF: 027.384.083-54

Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 4/2022

A Prefeitura Municipal de Guimarães - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público aos interessados que no dia 16 de fevereiro de 2022 às
14:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item,
tendo por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de Pneus e Correlatos
para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos do município de
Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser
consultados e retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr.
Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das
08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no site nas seguintes
páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações
complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas
constantes no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Fone: (98)
98414-3789.

Guimarães/MA, 31 janeiro de 2022
MISCILENE CARVALHO VERAS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022. PARTES: Município de Humberto de
Campos/MA, Através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, inscrita no CNPJ
nº 30.589.431/0001-04 (CONTRATANTE) e PRP GASPAR E CIA LTDA (CONTRATADA),
inscrita no CNPJ nº 07.256.080/0001-90. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de
empresa especializada aquisição de Pneus e Correlatos (pneu novo, de 1ª linha, linha
de produção; não reciclado, recapado ou remold) para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de Humberto de Campos, oriundo da Adesão N°
002/2022 à Ata de Registro de Preços N° 0107.100/2021, oriundo do Pregão
Eletrônico N° 004/2021, Processo licitatório nº 0802.500/2021 do Município de
Guimarães/MA. DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: O prazo
para vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2022 em
conformidade com a Lei 8.666/93. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 52.343,00
(cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e três reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 05 - Secretaria de Educação
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 1004
- PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR Natureza da despesa 33.90.30 - Material de
Consumo Subelemento da despesa 33.90.30.39 - Material para Manutenção de
Veículos. Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 11 - FUNDEB
Função 12 - Educação Subfunção 261 - Ensino Fundamental Projeto/atividade 2913
- Manu. e Funcionamento da Educação Básica 30% Natureza da despesa 33.90.30 -

Material de Consumo Subelemento da despesa 33.90.30. 39 - Material para
Manutenção de Veículos. ASSINATURAS: Pela Contratante: Josué Silva Sousa,
Secretário Municipal de Educação. Pela Contratada: Wandecleyton Pereira Gaspar,
CPF nº 803.940.353-72, Representante legal. Humberto de Campos - MA, 02 de
fevereiro de 2022.
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