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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Lugar, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos interessados 
que, com base na Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Fede-
ral nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, LC nº 123/06, 
LC nº 147/14, Decreto Municipal nº 05/2021 de 12/01/2021; De-
creto Federal 9.488/18 de 31/08/2018, Decreto Federal Nº 10.024, 
de 20/09/2019, realizará às 09:30h (nove horas e trinta minutos) do 
dia 02 de junho de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 006/2022, do tipo menor preço, por item, tendo por ob-
jeto Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de veículos destinados exclu-
sivamente ao transporte escolar (com condutor e monitor), para 
atender as necessidades da secretaria municipal de Educação deste 
município de Bom Lugar- MA. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:29 (nove horas e vinte e nove minutos) do dia 
02/06/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 (nove horas 
e trinta minutos) do dia 02/06/2022. Disponibilização do edital e 
informações no endereço eletrônico www.portaldecompraspubli-
cas.com.br e bomlugar.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. pelo 
telefone (99) 98545-1546 e no endereço de e-mail: pmblilicita-
cao@gmail.com. Bom Lugar–MA, 12 de maio de 2022. Cristina 
Vieira de Sousa Miranda.  Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 007/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Lugar, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, torna público aos interessados 
que, com base na Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Fede-
ral nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, LC nº 123/06, 
LC nº 147/14, Decreto Municipal nº 05/2021 de 12/01/2021; De-
creto Federal 9.488/18 de 31/08/2018, Decreto Federal Nº 10.024, 
de 20/09/2019, realizará às 09:30h (nove horas e trinta minutos) do 
dia 06 de junho de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 007/2022, do tipo menor preço, por item, tendo por ob-
jeto Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
para Fornecimento de Material Odontológico para atender a demanda 
da secretaria municipal de Saúde deste Município de Bom Lugar/
MA. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:29 (nove 
horas e vinte e nove minutos) do dia 06/06/2022. Data e horário do 
início da disputa: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 06/06/2022. 
Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br e bomlugar.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.
br. pelo telefone (99) 98545-1546 e no endereço de e-mail: pmblilici-
tacao@gmail.com. Bom Lugar–MA, 12 de maio de 2022. Valcione de 
Sousa Silva.  Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/ 2022/
SRP OBJETO: Contratação de empresa para confecção de fardamento 
de de interesse  da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 27 
de maio de 2022, ás 08:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.
com.br. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, situada 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 988054715.. Onyklley Fatiano Domin-
gos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. AVISO DE RETIFICAÇÃO 
DE EDITAL DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA 
torna público que foi retificada no instrumento convocatório Anexo VII 
– Minuta de Contrato da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
01/2022, tipo menor preço. OBJETO: Contratação de Instituição Fi-

nanceira para Prestação de Serviços de Pagamento da Folha de Salário 
dos Servidores Ativos, Efetivos, Contratados, Comissionados, Inativos, 
Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Codó e Conces-
são de Crédito Consignado em Folha de Pagamento, de acordo com as 
condições, especificações e quantitativos discriminados no Termo de Re-
ferência.  E a DATA de Abertura ocorrerá em: 30/05/2022 HORÁRIO: 
08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Informações podem ser 
obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021co-
do@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiaria-
mente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA, 
12 de Maio de 2022. José de Ribamar Sousa de Oliveira – Secretaria 
Municipal de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 44/ 
2022. AVISO DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA 
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para registro de preços nº 44/2022, tipo menor preço. OBJETO: Con-
tratação de pessoa juridica para o fornecimento de material de lim-
peza básica destinados a secretaria municipal de saúde do município 
de codó-ma de acordo com edital e anexos.   DATA: 31/05/2022 HO-
RÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: 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 Licitação pelo e-mail: (cpl-
2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, dos 
Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Comple-
mentar 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 45/ 
2022. AVISO DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/MA 
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para registro de preços nº 45/2022, tipo menor preço. OBJETO: con-
tratação de pessoa juridica para o fornecimento de material perma-
nente e de consumo para o desenvolvimento das ações de vigilancia 
da leishmaniose visceral junto a secretaria municipal de saúde do muni-
cípio de codó-ma de acordo com edital e anexos..   DATA: 31/05/2022 
HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: 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 Licitação pelo e-mail: (cpl-
2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, dos 
Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Comple-
mentar 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 46/ 
2022. AVISO DE LICITAÇAO - A Prefeitura Municipal de Codó/
MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico para registro de preços nº 46/2022, tipo menor preço. OBJE-
TO: contratação de pessoa juridica para o fornecimento de generos 
alimenticios destinados a secretaria municipal de saúde do município de 
Codó-MA de acordo com edital e anexos. DATA: 31/05/2022 HORÁ-
RIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados 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 Licitação pelo e-mail: (cpl-
2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002, 


