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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 8/2022

PROCESSO Nº 2924/2022
MUNICÍPIO DE UIRAPURU/GO torna público para conhecimento dos interessados a

realização de licitação, modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item para o
registro de preços para eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a Prefeitura
e demais Fundos. A sessão pública será dia 17/08/2022 às 10h:00min. Mais informações no site
uirapuru.centi.com.br/licitacoes ou e-mail: licitacao.uirapuru @gmail.com.

Uirapuru/Go, 4 de agosto de 2022.
AGUINALDO CHAGAS PARREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nº 555/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico N° 017/2022.
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81. OBJETO: Aquisição aparelhos de ar
condicionados, visando atender a grande demanda das secretarias do município de
Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá
vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é
de R$ 510.719,40 (quinhentos e dez mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0072.2-039.4.4.90.52.00.00.10.301.1009.2-
054.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-045.4.4.90.52.00.00.10.301.0074.2-
051.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-046.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-
056.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-047.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-
043.4.4.90.52.00.00.10.301.0209.2-053.4.4.90.52.00.00.10.122.0071.2-
038.4.4.90.52.00.00.10.305.1010.2-057.4.4.90.52.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas.
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros
(Contratante) e Gustavo Oliveira (Contratada).

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nº 567/2022 -SEMED. Referente a Adesão de Ata de Registro de
Preços N° 007/2022 - Prefeitura Municipal de Brejo - MA. PARTES: Secretaria Municipal de
Educação e a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.968.212/0001-67. OBJETO: Registro de preço com o objetivo de futura Aquisição de
Mobiliários e Carteiras Escolares, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de
Balsas -MA. VALOR: Pela execução do objeto ora contratado, a contratante pagará à
contratada o valor global de R$ 1.469.800,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove
mil, e oitocentos reais), conforme descrição dos produtos em anexo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
12.365.0086.2100.4.4.90.52.00.12.361.0086.2059.4.4.90.52.00.12.361.0811.2063.4.4.90.52.
00.12.361.0081.2058.4.4.90.52.00.12.361.0403.2071.4.4.90.52.00. VIGÊNCIA: O presente
contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2022. DO FORO:
Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Higino
Lopes dos Santos Neto (Contratante) e José Alves Machado (Contratada).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 389/2022 - SEMED. Referente
Pregão Eletrônico N° 067/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação, e a empresa
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ N° 27.800.493/0001-09. DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Em razão do aumento registrado no preço dos
itens de gêneros alimentícios, o que causou um desequilíbrio na relação contratual
inicialmente pactuada, as partes acordam pelo acréscimo no custo dos seguintes itens,
passando para o seguinte valor: Item 1/2 de 5,12 (cinco reais e doze centavos) para 7,65
(sete reais e sessenta e cinco centavos); Item 9/10 de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois
centavos) para R$ 5,05 (cinco reais e cinco centavos); Item 27 de R$ 24,00 (vinte e quatro
reais) para R$ 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos); Item 46/47 de R$ 4,89
(quatro reais e oitenta e nove centavos) para R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco
centavos); Item 48/49 de 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 8,80 (oito
reais e oitenta centavos); Item 52/53 de R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos)
para R$ 7,76 (sete reais e setenta e seis centavos); Item 55/56 de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para R$ 62,75 (sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos); Item 59/60 de R$
6,15 (seis reais e quinze centavos) para R$ 8,87 (oito reais e oitenta e sete centavos); Item
67/68 de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) para R$ 18,13 (dezoito reais e treze
centavos). O valor total do contrato após aditivo de reequilíbrio será de R$ 2.315.785,32
(dois milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois
centavos). DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS: As partes pactuam que o valor reequilibrado
passa a ser praticado a partir da assinatura do presente aditivo. DA FUNDAMEN T AÇ ÃO
LEGAL: O presente termo aditivo é fundamentado no art. 65, inciso II, ''d'', da Lei 8666/93
e alterações. DOTAÇÃO: 12.361.0086.2060.3.3.90.30.00.00 DA RATIFICAÇÃO: As demais
cláusulas do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente termo aditivo.
DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2022.
ASSINATURAS: Higino Lopes dos Santos Neto (Contratante) e Kleiton Silva dos Santos
(Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor
preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa de
engenharia para prestação de serviços especializados para a conclusão das coberturas de
quadras escolares das seguintes obras: U.I. Maria Lenir Araújo Meneses, U. I. Maria Emídia
Brandes Caldas, U.I. Frederico Figueira, no Município de Barra do Corda/MA.Valor global.
R$ 854.220,66 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta e
seis centavos). Dotação Orçamentária: 12.361.1016.1048.0000. Projeto de atividade 1048.
Elemento de Despesas 4.4.90.51 Recursos Ordinários.

A abertura ocorrerá dia 23 de agosto de 2022, ás 09h: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.

Barra do Corda - MA, 4 de agosto de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação,
torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por
item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto:
Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de aparelhos de ar-condicionado tipo central split, incluindo os serviços e
acessórios de instalação para atender as necessidades da SEMED e das escolas da zona
urbana e zona rural do município de Barra do Corda-MA. A abertura em 19/08/2022 as
09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br.

Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município:
www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão
também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação,
pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com.

Barra do Corda/MA, 4 de agosto de 2022
SARA FERREIRA COSTA FLEURY

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

RESULTADO DE JULGAMENTO

O Prefeito Municipal de Cajari, Estado do Maranhão, por intermédio da
Pregoeira designada, torna público o resultado do Pregão Eletrônico n° 16/2022, cujo
objeto é a Aquisição de Brinquedos Didáticos e Pedagógicos, para atender às necessidades
da Secretaria do Municipal de Educação do Município de Cajari/MA, adjudicados para a
empresa: 3K COMERCIO EIRELI, CNPJ Nº 10.608.232/0001-80, totalizando o valor global dos
itens 1 à 15, 17 ao 43 R$ 22.312,00 (vinte e dois mil e trezentos e doze reais).

Cajari - MA, 4 de agosto de 2022.
RAYANNE STEFANNY COSTA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

A Prefeitura M de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico 029/2022., do tipo menor preço, para Contratação de
empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data
center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Sec. M. de Planejamento e
Gestão do Município, no dia 22/08/2022 às 08:00 horas , através do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ., sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura.

Edital: endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da
Transparência no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos
adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail:
cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico 030/2022. do tipo menor preço, para Contratação de
empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades das
diversas secretaria do município, por meio de registro de preços, no dia 23/08/2022 às
08:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.

Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da Transparência
no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

Coelho Neto - MA, 2 de agosto de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico 031/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de equipamentos para
estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na atenção primária
à saúde e na atenção especializada, no enfrentamento à emergência de saúde pública de
importância nacional decorrente da pandemia do coronavírus (covid19) para atender as
necessidades da Sec. M. de saúde do município, por meio de registro de preços, no dia
24/08/2022 às 08:00 horas, através site https://www.portalde compraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.

Edital: https://www.portaldecompras publicas.com.br no https://licitacoes.coelho
neto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais no Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 2 de agosto de 2022.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

A Comissão Central de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Cururupu-MA, com autorização do ordenador de despesa, realizará Licitação na
Modalidade Tomada de Preço, do Tipo Menor preço Global, regida pela Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do prédio
da Prefeitura Municipal de Cururupu-MA. Abertura: 25/08/2022, ás 14:30 horas, na sala da
Comissão Central de Licitações e Contratos - CCLC, sito à Rua Getúlio Vargas n.º 20, Centro,
Cururupu/MA, onde serão recebidas e abertas a Documentação e Proposta. Participarão da
Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a
C C LC .

Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da CCLC, no endereço acima,
das 8:00 às 12:00 horas, de 2ª a 6ª feira no Setor de Licitação do Município, no site da
Prefeitura (https://cururupu.ma.gov.br), bem como o portal do SINC CONTRATA, podendo
ainda ser solicitado gratuitamente, desde que em mídia, via e-mail:
cpl.cururupuma@gmail.com.

Cururupu- MA, 03 de agosto de 2022.
TAYANNA MENDES GUIMARÃES

Presidente da CCLC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através de seu Pregoeiro, nomeado
pela portaria nº 043/2021 torna público para conhecimento dos interessados que o
PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022-SRP, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A
FROTA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA, com a abertura prevista para o dia 27/07/2022 ás 08:30,
FOI ADIADO, motivado pelo interesse da administração pública, e portanto, fica
designado a nova data de abertura para o próximo dia 05/08/2022, permanecendo o
mesmo horário previsto anteriormente. Local da sessão: a sessão pública eletrônica
será através do site www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no
endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro,


