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PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SRP - 
O Município de Afonso Cunha - MA, torna 
público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, que 
realizará às 10h00min (dez horas) do dia 12 
de julho de 2022, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 009/2022-SRP, do tipo 
menor preço por item, sob Sistema de 
Registro de Preços, tendo por objeto Futura e 
Eventual contratação de pessoa (s) jurídica 
(s) para fornecimento de enxoval, de 
interesse da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Afonso 
Cunha/MA. A presente licitação será 
realizada através da plataforma https:// 
www.licitaafonsocunha.com.br .  O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis de 
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min 
para consulta grátis ou ser retirado mediante 
entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da 
Comissão de Licitação, localizada na Praça 
da Comunidade, nº 56, Centro, Afonso Cunha 
- MA, CEP: 65.505.000, ou por consulta no 
site https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso 
Cunha/MA, 28 de junho de 2022. DANIELLE 
MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 

PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022-SRP - 
O Município de Afonso Cunha - MA, torna 
público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, que 
realizará às 10h00min (dez horas) do dia 13 
de julho de 2022, a licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico nº 017/2022-SRP, do tipo 
menor preço por item, sob Sistema de 
Registro de Preços, tendo por objeto Futura e 
Eventual contratação de pessoa (s) jurídica 
(s) para fornecimento de urnas funerárias, de 
interesse da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Afonso 
Cunha/MA. A presente licitação será 
realizada através da plataforma https:// 
www.licitaafonsocunha.com.br .  O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis de 
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min 
para consulta grátis ou ser retirado mediante 
entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da 
Comissão de Licitação, localizada na Praça 
da Comunidade, nº 56, Centro, Afonso Cunha 
- MA, CEP: 65.505.000, ou por consulta no 
site https://www.afonsocunha.ma.gov.br/ e 
www.tce.ma.gov.br , demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso 
Cunha/MA, 28 de junho de 2022. DANIELLE 
MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 
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