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AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. O 
MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA, através 
da Prefeitura Municipal de Afonso Cunha, 
torna público de acordo com a norma do Art. 
49 da Lei n.º 8.666/93, para conhecimento de 
quantos interessarem, o AVISO DE 
REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO Pregão 
Eletrônico N.º 008/2022-SRP, que tem como 
objeto futura e eventual contratação de 
empresa especializada em realização de 
eventos culturais e Serviços de cerimonial 
para o município de Afonso Cunha/MA, 
vinculado ao  Processo Administrativo nº 
020/2022, Durante o certame houve diversos 
recursos contra a decisão da comissão de 
licitação que declarou a empresa WB 
soluções e Engenharia Ltda. vencedora do 
certame, bem como tivemos acesso a 
denúncias protocoladas junto ao Ministério 
Público informando supostas irregularidades 
cometidas durante o julgamento deste pregão 
eletrônico. Pelo Exposto, tendo em vista o 
poder de auto tutela dos atos administrativos, 
bem como da oportunidade e conveniência, 
determino pela Revogação do Pregão 
Eletrônico nº 008/2022. Afonso Cunha – MA, 
22 de maio de 2022. Arquimedes Américo 
Bacelar. Prefeito Municipal de Afonso Cunha 
- MA. 

PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-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 08 

de julho de 2022, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 016/2022-SRP, do tipo 
menor preço por item, sob Sistema de 
Registro de Preços, tendo por objeto Futura e 
Eventual contratação de empresa 
especializada em realização de eventos 
culturais e serviços de cerimonial para o 
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 , https:// 
www.selcorp.com.br demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-
afonsocunha@hotmail.com . Afonso 
Cunha/MA, 24 de junho de 2022. DANIELLE 
MUNIZ MARQUES. Pregoeira. 
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