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CPL- COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA 

 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2022 
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, torna público a manifestação de 
interesse da Administração em obter propostas de preços adicionais, 
objetivando a aquisição de veículo tipo motocicleta 160cc, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, de acordo com § 3º do 
art. 75 da Lei Federal n° 14.133/202. As manifestações de interesse e 
propostas de preço devem ser enviadas para o e-mail: 
pref.setorcompras@gmail.com até o dia 30/06/2022, ás 23:59h. As 
condições de contratação (Termo de Referência) estará disponível no 
endereço eletrônico www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações) e no 
SACOP/TCE/MA. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Agente de Contratação. 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2022 
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, torna público a manifestação de 
interesse da Administração em obter propostas de preços adicionais, 
objetivando a aquisição de máquina de lavar industrial, secadora e 
centrífuga, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jesus 
de Nazaré,  do Município de Penalva (MA), conforme especificações 
contidas no Termo de Referência, de acordo com § 3º do art. 75 da Lei 
Federal n° 14.133/202. As manifestações de interesse e propostas de 
preço devem ser enviadas para o e-mail: 
pref.setorcompras@gmail.com até o dia 30/06/2022, ás 23:59h. As 
condições de contratação (Termo de Referência) estará disponível no 
endereço eletrônico www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações). 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Agente de Contratação. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2022 (SRP) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 08/07/2022, às 09:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
35/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de combustíveis pelo Sistema 
de Registro de Preços (SRP).  O edital poderá ser consultado ou obtido 
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2022 (SRP) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 08/07/2022, às 10:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
36/2022 (SRP), cujo objeto é a locação de veículos pelo Sistema de  
Registro de Preços (SRP).  O edital poderá ser consultado ou obtido no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2022 (SRP) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 08/07/2022, às 11:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
37/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de gás de cozinha (GLP) pelo 
Sistema de Registro de Preços (SRP).  O edital poderá ser consultado 
ou obtido no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informações pelo e-mail 
licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2022 (SRP) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 08/07/2022, às 14:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
38/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de oxigênio medicinal e 
acessórios pelo Sistema de Registro de Preços (SRP).  O edital poderá 
ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informações pelo e-mail 
licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2022 (SRP) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 08/07/2022, às 15:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
39/2022 (SRP), cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de organização de eventos para atender as 
demandas dos órgãos do Município de Penalva (MA) pelo Sistema de 
Registro de Preços (SRP).  O edital poderá ser consultado ou obtido no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2022 (SRP) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 12/07/2022, às 10:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
40/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de extintor de incêndio e 
recarga pelo Sistema de Registro de Preços (SRP).  O edital poderá ser 
consultado ou obtido no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informações pelo e-mail 
licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2022 (SRP) 
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no 
dia 12/07/2022, às 11:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico n° 
41/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de equipamentos para  
academia de saúde ao ar livre pelo Sistema de Registro de Preços 
(SRP).  O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informações pelo 
e-mail licitacao.penalva@gmail.com. 
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022 (SRP)  

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que no dia 
12/07/2022, às 09:00h, realizará o Pregão Presencial n° 05/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços funerários, com fornecimento de urnas e preparação de 
corpo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Assistência Social-SEMAS, do município de Penalva (MA). O Edital 
poderá ser obtido no site www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações) 
Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.  
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022    

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que no dia 
12/07/2022, às 14:00h, realizará o Pregão Presencial n° 06/2022, cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de locação de licença de uso de software Fiorilli de gestão pública 
para o Município de Penalva/MA. O Edital poderá ser consultado ou 
retirado gratuitamente nos sites:  www.penalva.ma.gov.br (Aviso de 
Licitações).  Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.  
Penalva/MA, 22 de junho de 2022. Freud Norton Moreira dos 
Santos/Pregoeiro. 
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