
 

 

ANO VI  |  EDIÇÃO Nº 700 TIMBIRAS-MA, TERÇA- FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022 

EXECUTIVO  

 

 

SUMÁRIO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

002/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021. ....... 1 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

003/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021. ....... 1 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

004/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021. ....... 2 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

006/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021. ....... 2 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

007/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021. ....... 2 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

008/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021. ....... 3 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

002/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021. 

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, 

ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 10:30hs, do dia 24 de janeiro 

de 2022, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 

Timbiras/MA, situada na Rua José Antonio Francis, nº 15, Centro, 

Timbiras/MA, CEP 65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma 

Presencial, do tipo menor preço global, objetivando “Registro de Preços 

para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de 

cestas básicas, destinadas a atender as demandas da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em apoio a Prefeitura Municipal de 

Timbiras/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, 

Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar nº 

123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a 

Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à 

espécie. O EDITAL e seus anexos ficarão à disposição dos interessados, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

TIMBIRAS/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08hs às 12hs, 

onde poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante 

recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais), e disponível no portal 

(https://www.timbiras.ma.gov.br). Informações adicionais no mesmo 

endereço. Em cumprimento às medidas de prevenção à contaminação pelo 

COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular 

nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao Procedimento  

 

 

 

 

 

 

Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 

TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedada a presença, na sessão, 

de representantes das empresas e de agentes de compras, membros da 

Comissão pertencentes ao grupo de risco. Será solicitado no momento da  

sessão a Carteira de vacinação, a não apresentação impedirá a permanência 

do representante da empresa licitante na sala da CPL para participar do 

certame. Informamos ainda, que será realizado testagem para 

CORONAVIRUS (COVID-19), no momento antes da realização do 

certame. Timbiras/MA, 07 de janeiro de 2022. 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

003/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021. 

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, 

ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 14:30hs, do dia 24 de janeiro 

2022, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, 

situada na Rua José Antonio Francis, nº 15, Centro, Timbiras/MA, CEP 

65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo 

menor preço global, objetivando “Registro de Preços para eventual 

contratação de empresa para o fornecimento de enxoval para recém-

nascido, visando atender aos benefícios eventuais de auxilio natalidade, 

para suprir as necessidades da população para fornecimento carente, 

de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, em apoio a 

Prefeitura Municipal de Timbiras/MA”, na forma da Federal nº 

10.520/2002, e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas 

alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie. O EDITAL e seus anexos 

ficarão à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura de TIMBIRAS/MA, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 08hs às 12hs, onde poderá ser consultado gratuitamente, ou 

adquirido mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais), e 

disponível no portal (https://www.timbiras.ma.gov.br). Informações 

adicionais no mesmo endereço. Informações adicionais no mesmo 

endereço. Em cumprimento às medidas de prevenção à contaminação pelo 

COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular 

nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao Procedimento 

Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 

TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedada a presença, na sessão, 

de representantes das empresas e de agentes de compras, membros da 

Comissão pertencentes ao grupo de risco. Será solicitado no momento da 

sessão a Carteira de vacinação, a não apresentação impedirá a permanência 

do representante da empresa licitante na sala da CPL para participar do 

certame. Informamos ainda, que será realizado testagem para 

CORONAVIRUS (COVID-19), no momento antes da realização do 

certame. Timbiras/MA, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

https://www.timbiras.ma.gov.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

004/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021. 

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, 

ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 16:00hs, do dia 24 de janeiro 

de 2022, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 

Timbiras/MA, situada na Rua José Antônio Francis, nº 15, Centro, 

Timbiras/MA, CEP 65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma 

Presencial, do tipo menor preço por  lote, objetivando “Registro de preços 

para “eventual e futura” contratação de empresa especializada para 

aquisição de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, pinturas, 

ferramentas e EPI´s, para atender as demandas das Secretarias Municipais 

de Educação, Administração e Planejamento, Saúde, Assistência Social e 

Infraestrutura, Urbanismo E Serviços Públicos, em apoio a Prefeitura 

Municipal de Timbiras/MA”, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Estadual nº 36.184/2020, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas 

alterações, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 

8.666/1993, e demais normas pertinentes à espécie. O EDITAL e seus 

anexos ficarão à disposição dos interessados, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura de TIMBIRAS/MA, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 08hs às 12hs, onde poderá ser consultado 

gratuitamente, ou adquirido mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00 

(trinta reais), e disponível no portal (https://www.timbiras.ma.gov.br). 

Informações adicionais no mesmo endereço. Em cumprimento às medidas 

de prevenção à contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações 

expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, 

referente ao Procedimento Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e 

Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedada 

a presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de 

compras, membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Será 

solicitado no momento da sessão a Carteira de vacinação, a não 

apresentação impedirá a permanência do representante da empresa licitante 

na sala da CPL para participar do certame. Informamos ainda, que será 

realizado testagem para CORONAVIRUS (COVID-19), no momento antes 

da realização do certame. Timbiras/MA, 10 de janeiro de 2022. NEILA 

MELO BEZERRA - Pregoeira Oficial Timbiras/MA. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

006/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021. 

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, 

ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 08:30hs, do dia 25 de janeiro 

de 2022, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 

Timbiras/MA, situada na Rua José Antônio Francis, nº 15, Centro, 

Timbiras/MA, CEP 65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma 

Presencial, do tipo menor preço por  lote, objetivando “Registro de preços 

para eventual aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, 

envasadas em garrafas ou copos de 200 Ml, 500 Ml e em galões plásticos 

retornáveis de 20 Litros, transparente, com lacre de segurança na tampa,  

aquisição de Garrafões plásticos de 20 Litros, próprios para o 

acondicionamento de água mineral, segundo especificações técnicas do 

INMETRO e fornecimento de gás liquefeito de petróleo (vasilhas e 

recargas) de 13kg de interesse da Prefeitura Municipal de Timbiras do 

Maranhão/MA”, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, 

Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar nº 

123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a 

Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à 

espécie. O EDITAL e seus anexos ficarão à disposição dos interessados, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

TIMBIRAS/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08hs às 12hs, 

onde poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante 

recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais), e disponível no portal 

(https://www.timbiras.ma.gov.br). Informações adicionais no mesmo 

endereço. Em cumprimento às medidas de prevenção à contaminação pelo 

COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular 

nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao Procedimento 

Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 

TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedada a presença, na sessão, 

de representantes das empresas e de agentes de compras, membros da 

Comissão pertencentes ao grupo de risco. Será solicitado no momento da 

sessão a Carteira de vacinação, a não apresentação impedirá a permanência 

do representante da empresa licitante na sala da CPL para participar do 

certame. Informamos ainda, que será realizado testagem para 

CORONAVIRUS (COVID-19), no momento antes da realização do 

certame. Timbiras/MA, 07 de janeiro de 2022. NEILA MELO BEZERRA 

- Pregoeira Oficial Timbiras/MA. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

007/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021. 

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, 

ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 14:30hs, do dia 25 de janeiro 

de 2022, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 

Timbiras/MA, situada na Rua José Antônio Francis, nº 15, Centro, 

Timbiras/MA, CEP 65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma 

Presencial, do tipo menor preço por  lote, objetivando “Registro de preços 

para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PERMANENTES E UTENSILÍOS, tendo como órgãos participantes as 

Secretarias Municipais de Administração e Planejamento, Educação, 

Saúde, e Assistência Social, visando o bom desenvolvimento das atividades 

nelas desenvolvidas em apoio a Prefeitura Municipal de Timbiras/MA”, na 

forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 36.184/2020, da 

Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie. O EDITAL e seus anexos 

ficarão à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

https://www.timbiras.ma.gov.br/
https://www.timbiras.ma.gov.br/


 

 

ANO VI  |  EDIÇÃO Nº 700 TIMBIRAS-MA, TERÇA- FEIRA, 11  DE JANEIRO DE 2022- PÁGINA 03 

Licitação da Prefeitura de TIMBIRAS/MA, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 08hs às 12hs, onde poderá ser consultado gratuitamente, ou 

adquirido mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais), e 

disponível no portal (https://www.timbiras.ma.gov.br). Informações 

adicionais no mesmo endereço. Em cumprimento às medidas de prevenção 

à contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, 

conforme Ofício Circular nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao 

Procedimento Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e Decisão 

Normativa TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedada a 

presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de 

compras, membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Será 

solicitado no momento da sessão a Carteira de vacinação, a não 

apresentação impedirá a permanência do representante da empresa licitante 

na sala da CPL para participar do certame. Informamos ainda, que será 

realizado testagem para CORONAVIRUS (COVID-19), no momento antes 

da realização do certame. Timbiras/MA, 10 de janeiro de 2022. NEILA 

MELO BEZERRA - Pregoeira Oficial Timbiras/MA. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

008/2022–CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021. 

 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, 

ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 10:30hs, do dia 25 de janeiro 

de 2022, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de 

Timbiras/MA, situada na Rua José Antônio Francis, nº 15, Centro, 

Timbiras/MA, CEP 65.420-000, licitação na modalidade Pregão, na forma 

Presencial, do tipo menor preço global, objetivando “Registro de preços 

para “futura e eventual” contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de confecção de próteses dentária total e parcial 

incluindo, mão de obra, material, moldagem, instalação, adaptação e 

serviços de manutenção, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde em 

apoio a Prefeitura Municipal de Timbiras/MA”, na forma da Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Estadual nº 36.184/2020, da Lei Complementar nº 

123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a 

Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à 

espécie. O EDITAL e seus anexos ficarão à disposição dos interessados, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

TIMBIRAS/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08hs às 12hs, 

onde poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante 

recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais), e disponível no portal 

(https://www.timbiras.ma.gov.br). Informações adicionais no mesmo 

endereço. Em cumprimento às medidas de prevenção à contaminação pelo 

COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular 

nº 083/2020/MARANHÃO/CGU, referente ao Procedimento 

Administrativo nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 

TCE/MA nº 35, de 13 de maio de 2020, fica vedada a presença, na sessão, 

de representantes das empresas e de agentes de compras, membros da 

Comissão pertencentes ao grupo de risco. Será solicitado no momento da 

sessão a Carteira de vacinação, a não apresentação impedirá a permanência 

do representante da empresa licitante na sala da CPL para participar do 

certame. Informamos ainda, que será realizado testagem para 

CORONAVIRUS (COVID-19), no momento antes da realização do 

certame. Timbiras/MA, 07 de janeiro de 2022. NEILA MELO BEZERRA 

- Pregoeira Oficial Timbiras/MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Rua José Antônio Francis, S/N, centro,  
CEP. 65.420- 000 Timbiras – Maranhão 

SITE: 
www.timbiras.ma.gov.br 

ANTONIO BORBA LIMA 
Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

https://www.timbiras.ma.gov.br/
https://www.timbiras.ma.gov.br/

