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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 06/2023: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13011/ 
2022 - Objeto: Contrato de locação de imóvel com a finalidade de 
instalação e funcionamento do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos- SCFV do Município de Coroatá/MA: Contra-
tado: DALZIZA RODRIGUES FLORENCIO MAGALHÃES. 
CPF: 016.203.703-10. Fundamentação Legal: Art.25 Inciso I da lei 
nº8. 666/93. Valor R$15.696,00 (quinze mil e seiscentos e noventa e 
seis reais). Coroatá-MA, 04/01/2023. Daniel Sousa da Silva. Secretá-
rio Municipal de Assistência Social e Trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA DE N.º 001/2023
OBJETO: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, 
através de grupos formais da agricultura familiar e de empreendedo-
res familiares rurais constituídos em cooperativas e associações ou 
grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos moldes 
da Lei nº 11.947/2009 e Resolução 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), 
Lei 8.666/93. ABERTURA: 01 de março de 2023, ás 08:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roque s/nº, Bairro Centro. OB-
TENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, situa-
da a Av. Henriquede La Roque s/n – Cidelândia – MA. Onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente, das 08:00 ás 12:00 hs. Maio-
res informações pelo email cplcidelendia@gmail.com ou cidelandia.
ma.gov.br.  OnyklleyFatiano Domingos Soares – PRESIDENTE DA 
CPL. 99 9 8805 4515.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA – MA

ERRATA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: 
Nº 009/2023 –SRP e PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 010/2023 - 
SRP. A Prefeitura Municipal de Fortuna – MA, através de seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento de todos QUE os avisos de 
licitações publicados ERRONEAMENTE no Diário Oficial do Es-
tado do Maranhão – DOE na edição nº 008 de  QUARTA - FEIRA, 
11 - JANEIRO – 2023, pagina 13, referente ao PREGAO ELETRO-
NICO Nº 009/2023 e PREGAO ELETRONICO Nº 010/2023 NÃO 
EXISTEM, são apenas rascunhos de futuros avisos de licitações que 
foram enviados de forma errônea ao DOE em uma remessa que tinha 
os outros avisos, portanto não cabe anulação e nem cancelamento, fi-
cando apenas todos informados da não existência dos mesmos. Escla-
recimento nadicional no e-mail: cplfortuna@hotmail.com e proviso-
riamente no número +55 99 9107-4748. Fortuna (MA), 17 de janeiro 
de 2023. Jonas Almeida Nascimento Silva –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
NUNES FREIRE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através 
da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio 
da Secretária Municipal de Administração, Comercio e Industria, 
torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, 
Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições 
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h 
do dia 02 de fevereiro de 2023, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n°   002/2023, do tipo menor preço por item, tendo como 
Objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais de todas as companhias, incluindo reser-
va, emissão, transferência, cancelamento, marcação/remarcação de 
bilhetes, visando atender as necessidades das secretarias municipais 
de Governador Nunes Freire/MA, de acordo com o Edital e Anexos. 
A presente licitação será realizada no portal de compras públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoei-

ro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no site oficial deste 
poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal 
de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.
com Governador Nunes Freire - MA, em 17 de janeiro de 2023. JOSE 
FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Adminis-
tração, Comercio e Industria.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
003/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através 
da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio 
da Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Juventude, tor-
na público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei 
Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 14:00h do 
dia 02 de fevereiro de 2023, a licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico  n°   003/2023, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto 
a Contratação de empresa especializada na prestação dos servi-
ços de promoção e realização do carnaval do município de Go-
vernador Nunes – MA. de acordo com Edital e Anexos. A presente 
licitação será realizada no portal de compras públicas www.portalde-
compraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefei-
tura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para 
consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site 
oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br 
e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.
br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclare-
cimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@
hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 17 de janeiro de 
2023. MARIA IRACILDA ALVES DOS SANTOS – Secretária Mu-
nicipal de Cultura, Esporte e Lazer e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – 
SRP. A Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secre-
taria Municipal de Administração, torna público aos interessados que 
no dia 01 de fevereiro de 2023 as 15hrs, realizará licitação na moda-
lidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto 
o Registro de Preços para eventual aquisição de Material de Expe-
diente, Limpeza e utensílios para atender as necessidades das diversas 
Secretarias e fundos do Município de Guimarães/MA. O Edital en-
contra-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 infor-
mações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 16 
de janeiro de 2023. Miscilene Carvalho Veras Carneiro - Secretária 
Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2023 
– SRP. A Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secreta-
ria Municipal de Educação, torna público aos interessados que no dia 
01 de fevereiro de 2023 às 09:00hs, realizará licitação na modalidade 
Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto Regis-
tro de Preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios para o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE direcionado aos 
alunos do Município de Guimarães - MA, para o ano letivo de 2023, de 
interesse da Secretaria Municipal de Educação. O Edital encontra-se a 
disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados 


