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no dia 25 de março de 2021 às 09h00 (nove horas) na sala da Co
missão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de
Anapiirus/MA. O Edital e seii projeto básico encontram-se disponí
veis dc segunda a sexta das OShOOmin às 12h00min horas na sala da
Comissão de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monteles,
n° 2001, Centro, Anapurus/MA. para consulta grátis ou ser retirado
mediante entrega de 2 (duas) "resma de papel A4 - 210 x 297mm". ou
através do endereço eletrônico departamentosdecompraspmafgigmail.
com. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou
encaminhados no e-mail informado. Anapurus/MA. 04 de março de
2021. PATRICK PAULINO PINHEIRO. Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021. A Comissão Permanente de
'  Licitação da Prefeitura Mimicipal de Anapurus, Estado do Maranhão,

toma público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
licitação na modalidade Tomada dc Preços, do tipo menor preço, (art.
23 inciso I, alínea "b"), sob o regime de execução indireta, Empreita
da por preço global, sob a égide da Lei n®. 8.666/93, e suas alterações
posteriores. Tendo por objeto a Contratação de empresa especializada
para os serviços de Roçagem Manual de Estradas Vicinais do Mu-

Ç  nicipio de Anapurus/MA. de acordo com as normas e disposições
.  ̂ previstas no edital e no projeto básico, no dia 25 de março de 2021

às lOhSOmin (dez horas c trinta minutos) na sala da Comissão Per
manente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Anapu-
ms/MA. O Edital e seu projeto básico encontram-se disponíveis de
segunda a sexta das OShOOmin as 12h00min horas na sala da Comis
são de Licitação, localizada na Av. João Francisco MonteÍes.n° 2001.
Centro. Anapums/MA, para consulta grátis ou ser retirado mediante
entrega de 2 (duas) "resma de papel A4 - 210 x 297ram". ou através
do endereço eletrônico departamentosdecompraspma@gmail.coin.
Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou
encaminhados no e-mail infomiado. Anapurus/MA, 04 de março de
2021. PATRICK PAULINO PINHEIRO. Presidente da CPL.

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO
N° 011/2021 - REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapu
rus - MA, toma público aos interessados que, com base na Lei n"
10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamentc as disposições da Lei n®
8.666793 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min(ho-
rário de Brasília) do dia 24 de março de 2021, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n" 011 /2021, para registro de preços, do tipo menor
preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de

í  pessoa (s) jurídica (s) para a prestação de serviços gráficos para a
rede municipal de saúde do Município dc Anapurus/MA, de in
teresse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anapu-
nis/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que
preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá
pelo site: http;//w\v\v.licilanet.com.br. O Edital e seus anexos estão
á disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação
- CPL da Prefeitura Municipal de Anapiuns/MA, localizada na Av.
João Francisco Monteles. n° 2001 - Centro. Anapurus/MA, de segun
da-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser con
sultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de OI (uma) resma
de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode ser adquirido
no site httT)://w\v\v-licÍtanet.coin.br. Anapurus/MA, 04 de março de
2021. TACIANE RIBEIRO SOUSADINIZ. Pregoeira Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO N® 012/2021 - REGISTRO DE PRE

ÇOS. O Município de Anapurus - MA, toma público aos interessados
que, com base na Lei n° 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente
as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar às 10h30min( horário de Brasília) do dia 24 de março de 2021.
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 012/2021, para registro
dc preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e
Eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de
material de limpeza hospitalar, de interesse da Secretaria Mundial de

Saúde do Município de Anapurus/MA. Poderâo participar deste pregão
eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A ses
são pública acontecerá pelo site: htlp7Anvw.licitanet.com.br. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanen
te de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, locali
zada na Av. João Francisco Monteles, n" 2001 - Centro, Anapurus/MA.
de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderâo
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma)
resma de papel A4 no endereço supra. O Edital também pode ser adqui
rido no site http://\vw\v.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 04 de março de
2021. TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ. Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

A\TSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Peraianente
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interes
sados que realizará na sedo da Prefeitura Municipal situada na Praça
Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA,
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na fomia da
Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Fe
deral n° 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n®
123/2006 e 147/2014, e demais nomias pertinentes à espécie. O Edital
e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2^ a 6^ teira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, bem como no
site ww"\v.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderá ser consulta
do e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qual
quer intbrmaçào poderá ser obtida no endereço acima, pelo telefone
(0**99) 3541 2197, ramal 215 ou c-mail: cplbalsas2017@gmail.com

PREGÃO
ELETRÔNICO

N® 08/2021

Data/Hora de Abertura:22/03/2Q21 - 08h30min.
Tipo: Menor Preço / Item

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais
permanentes comum, visando atender as demandas das secretarias
do Municipio de Balsas -MA.

Balsas - MA, 04 de março de 2021. Ana Maria Cabral Bemardes -
Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interes
sados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça
Professor Joca Rego, 121. Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA.
Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da
Lei Federal n" 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Fe
deral n® 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n®
123/2006 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Editai
e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2" a 6' feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, bem como no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderá ser consultado e
adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer in
tbrmaçào poderá ser obtida no endereço acima, pelo telefone (0**99)
3541 2197. ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2ü 17@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO
N" 07/2021

Data/Hora de Abertura

18/03/2021 -08h30min.

Tipo: Menor Preço / Item

Objeto: Registro dc Preço para futura e eventual contratação de
empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios diversos,
para o preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na
rede municipal de ensino do município de Balsas-MA, com recur
sos do FNDE/PNAE.
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Balsas - MA, 03 de março de 2021. Ana Maria Cabral Bemardes
Pregoeira.


