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público a rescisão do Contrato nº 292/2022, celebrado com a empre-
sa Melo França Comércio e Serviços, CNPJ nº. 23.364.736/0001-44, 
- DOS FUNDAMENTOS: Esta rescisão fundamenta-se, consoante 
disposto no art. 77, art. 78, incisos I e II e art. 79, inciso I, da Lei nº. 
8.666/93, do Contrato ora rescindido, com base no Parecer Opinativo 
exarado pela Assessoria Jurídica da Comissão de Licitação, que se 
encontram nos autos do Processo. DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
do extrato do presente Termo de Rescisão na Imprensa Oficial é con-
dição indispensável para a sua eficácia, que nos termos do parágrafo 
único do art. 61, da Lei nº 8.666, de 1993, fica a cargo e às expensas 
do contratante. - DA QUITAÇÃO: são consideradas extintas as obri-
gações assumidas e convencionadas no Contrato em referência, ora 
rescindido. Barra do Corda – MA, 28 de dezembro de 2022. Nakyoa-
ne Cunha Andrade. Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023. O Muni-
cípio de Bom Jardim/MA torna público aos interessados a Chamada 
Pública nº 001/2023, para aquisição de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar e empreendedor familiar rural destinados à Alimen-
tação Escolar para a Rede Municipal de ensino de Bom Jardim/MA, 
conforme §1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 
26/2013. O recebimento dos documentos de habilitação e do projeto 
de venda ocorrerá até o dia 27 de fevereiro de 2023, às 15 horas, na 
sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim/MA. O edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites: www.bomjardim.ma.
gov.br. no sistema do TCE/SINC (https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/
contrata). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 30 de 
janeiro de 2023. Joselma Lilian Cunha Ferreira Secretária Munici-
pal de Educação. Portaria de N° 002.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO 
DO GUILHERME - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermé-
dio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do 
tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de instrumentos musicais desti-
nadas a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de 
Centro do Guilherme/MA, em conformidade com as especificações 
e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edi-
tal a ser realizada em: 14/02/2023, às 09:00hs, através do Portal de 
Compras: https://comprasbr.com.br/. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no site: https://comprasbr.com.br/ e na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Co-
mércio, s/n, Centro – Centro do Guilherme/MA, bem como, poderão 
ser solicitados através do e-mail: licitacao.centrodoguilhermema@
gmail.com Centro do Guilherme/MA, 26 de janeiro de 2023. Pedro 
Silveira Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 
OBJETO: Contratação de empresa para contratação de empresa para 
prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas de in-
teresse deste município. ABERTURA: 11 de fevereiro de 2023, ás 
08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roques/nº, Bairro 
Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço por item. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de 
La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente, ou ainda pelo site www.cidelandia.ma.gov.br. 
Maiores informações: email cplcidelendia@gmail.com e telefone: 99 
9 88054715. OnyklleyFatiano Domingos Soares - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2023 
OBJETO: Contratação de pessoa física para formação continuada 
em saúde mental de interesse deste município. ABERTURA: 11 de 
fevereiro de 2023, ás 11:00 horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de 
La Roques/nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – 
MA. Onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, ou ainda 
pelo site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cpl-
cidelendia@gmail.com e telefone: 99 9 88054715. OnyklleyFatiano 
Domingos Soares - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2023 
OBJETO: Estruturação da rede de saúde municipal através de aqui-
sição de bens de interesse deste município. ABERTURA: 11 de fe-
vereiro de 2023, ás 15:00 horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de La 
Roques/nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – 
MA. Onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, ou ainda 
pelo site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cpl-
cidelendia@gmail.com e telefone: 99 9 88054715. OnyklleyFatiano 
Domingos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO 
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
– 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 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
fará realizar às 08h00(oito horas) do dia 15 de fevereiro de 2023, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura 
contratação de empresa para fornecimento parcelado de uniformes, 
fardamentos, camisetas e roupas hospitalares, para atender todas as 
unidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão-MA, 
conforme Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será 
realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal 
www.comprasfeiranovama.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site 
da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br e no 
Portal de compras, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamen-
te. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranova-
ma@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 30 de janeiro de 2023.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 
– SRP AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2023 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público 
aos interessados que, com base na Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos 
Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
fará realizar às 14h30 (catorze horas e trinta minutos) do dia 15 
de fevereiro de 2023, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços 
para eventual e futura Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarca-
ção de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira 
Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência. O presen-
te Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, no portal www.comprasfeiranovama.com.br. OB-


