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na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Ma-
noel Mendonça, nº. 180, Centro, Cajapió-MA, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: cpl.cajapio.
ma2017@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratui-
tamente, bem como consultados através do SACOP e portal da trans-
parência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão 
e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e are-
jado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada 
participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de masca-
ras e será disponibilizado álcool em gel. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço e pelo telefone (98) 98555 3270.  Cajapió–MA, 
07 de fevereiro de 2022.Célia Regina Pereira Reis.Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2022. 
A Prefeitura Municipal de Cedral – MA, através de sua Pregoeira, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitação, na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços comuns,;  e Lei 123/2006 (Lei das MEs e 
EPPs); Decreto nº 032-GABIN, de 18 de agosto de 2021 - Regula-
menta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Lote, objetivan-
do Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa ju-
rídica para fornecimento de peças e pneus, e manutenção de veículos de 
interesse da Prefeitura Municipal de Cedral- MA. A sessão será realizada 
através do Portal Licitar Digital, pelo endereço eletrônico www.licitardi-
gital.com.br, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 25 
de fevereiro de 2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 
das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do 
Município pelo endereço www.cedral.ma.gov.br, ou ainda pelo ende-
reço Portal Licitar Digital, www.licitardigital.com.br. Cedral – MA, 
11 de fevereiro de 2022. Tatienne da Silva Costa. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022. 
A Prefeitura Municipal de Cedral – MA, através de sua Pregoeira, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitação, na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços comuns;  e Lei 123/2006 (Lei das MEs e 
EPPs); Decreto nº 032-GABIN, de 18 de agosto de 2021 - Regula-
menta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei Complementar n.º 123/2006 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, obje-
tivando Registro de Preço para eventual e futura contratação de pes-
soa jurídica para fornecimento de material de limpeza de interesse 
da Secretaria de Educação do município de Cedral -MA. A sessão 
será realizada através do Portal Licitar Digital, pelo endereço eletrô-
nico www.licitardigital.com.br, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de 
abertura agendada para 25 de fevereiro de 2022 às 14h:00min. O edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona 
a Comissão Permanente de Licitação, das 08h:00min às 12h:00min 
horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo en-
dereço www.cedral.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licitar 
Digital, www.licitardigital.com.br. Cedral – MA, 11 de fevereiro de 
2022. Tatienne da Silva Costa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA

01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 004/2022. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
004/2022. A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, por meio 
de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma 
Eletrônica, nº 001/2022, cujo objeto trata da Contratação de Em-
presa para a Realização de Cursos Preparatórios Pre – Vestibular e 
Formação Continuada para Educadores do Município de Centro do 
Guilherme – MA, na modalidade Pregão para Ata de Registro de 
Preço, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da 
disputa: dia 28 de fevereiro de 2022 às 09:00min horário de Brasí-
lia, no Portal – www.licitanet.com.br. E o edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação de 
2ª a 6ª feira, onde poderá ser consultado e/ou obtido; pelo portal 
da transparência do município: http://www.tranparencia.centrodo-
guilherme.ma.gov.br e também disponível no mural de licitações do 
TCE/MA. Sacop. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente 
ou pelo e-mail pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. 
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Centro do Guilher-
me - MA,08 de fevereiro de 2022. Carlos Antonio Gomes da Silva. 
Pregoeiro do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de livros di-
dáticos de língua portuguesa e matemática - aluno e professor - de 
interesse do Município de Cidelândia. ABERTURA: 25 de feverei-
ro de 2022, ás 19:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.com.br. 
INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situ-
ada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Site 
www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cplcidelen-
dia@gmail.com e Telefone: 99 9 8805 4715.. Onyklley Fatiano Do-
mingos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA 
SERRA NEGRA  - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 005/2022 – O Município de Formosa da Serra Negra do Mara-
nhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) 
do dia 25 de fevereiro de 2022, licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2022, do tipo menor preço global, tendo por ob-
jeto a Contratação de consultoria jurídica nas áreas de licitações 
e contratos, de interesse da Prefeitura Municipal de Formosa da 
Serra Negra – MA. A presente licitação será realizada na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Muni-
cipal de Formosa da Serra Negra. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-for-
mosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e 
portal da transparência deste órgão. Qualquer modificação no Edi-
tal será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedi-
dos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou enca-
minhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 15 
de fevereiro de 2022. Ricardo Pontes Sales. Pregoeiro.


