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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME. 

01 

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022. - ARP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022. A Prefeitura Municipal de 

Centro do Guilherme, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, nº 009/2022, cujo objeto é a eventual aquisição de produtos alimentícios destinados à Merenda 

Escolar – PNAE. Na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: 

dia 08 de abril de 2022 às 09:00 min horário de Brasília, no Portal de www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 

gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 

50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: 

http://www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também disponível no mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal de Compras do 

www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou 

por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 17 de março de 2022. 

Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município. 

02 

PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. - ARP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022. A Prefeitura Municipal de 

Centro do Guilherme, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, nº 010/2022, cujo objeto é a eventual aquisição de materiais esportivos para o município. Na 

modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 06 de abril de 

2022 às 09:00 min horário de Brasília, no Portal de www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 

da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia 

removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: 

http://www.tranparencia.centrodoguilherme.ma.gov.br / e também disponível no mural de licitações do TCE/MA: ou no Portal de Compras do 

www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou 

por e-mail, no endereço eletrônico: pmcdcpl@gmail.com e pelo fone: (98) 98195-2108. Centro do Guilherme - MA, 17 de março de 2022. 

Carlos Antonio Gomes da Silva. Pregoeiro do município. 

 


