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do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão 
Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, in-
formações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: 
licitacao@barradocorda.ma.gov.br. Barra do Corda/MA, 06 de maio 
de 2022. Publique-se. Christoffy Francisco Abreu Silva Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 
– CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.117/2022 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de brinquedos 
educativos pedagógicos para alunos da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Barreirinhas/MA. DATA DA ABERTURA: 
Anteriormente marcada para o dia 10/05/2022 às 09h00min, a pre-
sente licitação fica ADIADA para o dia 17/05/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, por questões de ordem Administrativa. LOCAL 
DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhs-
ma.com.br Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.
br, www.centralcomprasbhsma.com.br e Mural de Contratações 
do SACOP - www.tcema.tc.br. Barreirinhas (MA), 09 de maio de 
2022. Áquilas Conceição Martins Pregoeira CCL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA DE N.º 
001/2022. OBJETO: Contratação de empresa em prestação de servi-
ços na recuperação de estradas vicinais no município de Cidelândia.
ABERTURA: 10 de junho de 2022, ás 08:00 horas. ENDEREÇO: 
Av. Henrique de La Roque s/nº, Bairro Centro.TIPO LICITAÇÃO: 
Técnica e Preço.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n – Cidelân-
dia – MA. Onde poderão ser consultados gratuitamente, das 08:00 ás 
12:00 hs. Maiores informações pelo email cplcidelendia@gmail.com 
e/ou www.cidelandia.ma.gov.br. Onyklley Fatiano Domingos Soares 
– PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 41/2022 
AVISO DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
registro de preços nº 41/2022, tipo menor preço. OBJETO: Contrata-
çãode pessoa juridica para prestar serviços de fisioterapia destinados 
a secretaria municipal de saúde do município de Codó-MA de acor-
do com edital e anexos. DATA: 23/05/2022 HORÁRIO: 08h:30min 
(oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.porta 
ldecompraspublicas.com.br/18/ e https://www6.tce.ma.gov .br/sacop/
muralsite/mural.zul. Informações podem ser obtidas na Comissão Per-
manente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). BASE 
LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 
e 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 155/2016, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e 
de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 05 de maio de 2022. Thaynara 
de Lima Pereira Rabelo – Secretaria Municipal de Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 42/2022
 AVISO DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
registro de preços nº 42/2022, tipo menor preço. OBJETO: Contrata-
çãode pessoa juridica para o fornecimento de 02 (duas) ambulâncias 
tipo a simples remoção tipo pickup 4x4 destinados a secretaria mu-
nicipal de saúde do município de Codó-MA de acordo com edital e 
anexos. DATA: 23/05/2022 HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trin-
ta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: https://www.portaldecompras-
publicas .com.br/18/ e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite /
mural.zul. Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente 

de Licitação pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). BASE LE-
GAL: Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 
e 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 155/2016, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 05 de maio de 2022. Thay-
nara de Lima Pereira Rabelo – Secretaria Municipal de Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 43/2022 
AVISO DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
registro de preços nº 43/2022, tipo menor preço. OBJETO: contrata-
ção de pessoa juridica para o fornecimento de generos alimenticios 
destinados a secretaria municipal de assistência e desenvolvimen-
to social do município de codó-ma de acordo com edital e anexos. 
DATA: 23/05/2022 HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minu-
tos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas. 
com.br/18/ e https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/ mural.zul. 
Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licita-
ção pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, 
da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 155/2016, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis. Codó/MA, 05 de maio de 2022. Irene Batista Pi-
tombeira Neres – Secretaria Municipal de Assistência.

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 04/2022 A Prefeitura Municipal de 
Codó/MA torna público que realizará licitação na modalidade con-
corrência publica nº 04/2022, tipo menor preço global. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para ampliação, reforma e adequa-
ção da escola municipal João Paulo II polo canto do coxo e adequação 
e conclusão das obras federais vinculadas junto a secretaria municipal 
de educação do município de Codó-MA, de acordo com edital e seus 
anexos. DATA: 13/06/2022. HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e 
trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico: https://www6.tce.ma.gov.
br/sacop/muralsite/mural.zul, Informações podem ser obtidas na Co-
missão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.
com). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicá-
veis. Codó/MA, 27 de abril de 2022. Raquel Vieira Paula Pereira – 
Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DO DOCA BEZERRA - MA

Aviso de licitação, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022, processo 
administrativo nº 050401/2022, OBJETO: Registro de Preços para 
futura e eventual  contratação de empresa para  prestação dos serviços 
na realização e animação das festividades constantes no calendário 
cultural deste Município, conforme Termo de Referência, o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios https://
comprasbr.com.br  ou www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.
br e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquiri-
do gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: cplsaordb@
hotmail.com durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, Data 
da Abertura: 23/05/2022, às 14:00hs (quatorze) (horário de Brasília); 
Local: Site https://comprasbr.com.br maiores Informações e-mail: 
cplsaordb@hotmail.com ou na – CPL, Rua Antônio Neto nº 249, cen-
tro,  São Raimundo do Doca Bezerra – MA., 09 de Maio de  2022, 
Maria do Socorro Morais Lima, Secretária Municipal de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 
– SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, por meio 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos in-
teressados que, com base na Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Mu-
nicipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 


