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posição dos interessados no endereço eletrônico http://www.caema.
ma.gov.br/portalcaema/ e https://www.gov.br/compras/pt-br/ - Siste-
ma Comprasnet. Informações adicionais pelos telefones (98) 3219-
5016/5017 e pelo e-mail pre@caema.ma.gov.br. São Luís/MA, 13 de 
janeiro de 2023. JULIO ALBERTO NETTO LIMA Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2023. A Câmara Municipal de Anapurus, 
Estado do Maranhão, torna público que fará realizar às 09h00min, 
dia 30/01/2023, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2023, do tipo menor preço por item, para contratação dos 
serviços técnicos de consultoria e assessoria administrativa em 
compras públicas, licitações e contratos. Local da sessão: Avenida 
João Francisco Monteles, 645 - Centro Anapurus – MA - Câmara Mu-
nicipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Câmara Municipal de Anapurus, no endereço su-
pracitado, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados ou 
obtidos por meio de dispositivo de transferência eletrônica de dados 
- Memória USB Flash Drive - (Pendrive), também consultados atra-
vés do SINC_CONTRATA (Sistema TCE/MA), e por meio do portal 
da transparência deste órgão. Anapurus/MA, 13 de janeiro de 2023. 
PATRICK PAULINO PINHEIRO, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
A Câmara Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, torna públi-
co que fará realizar às 10h00min, dia 30/01/2023, licitação na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, do tipo menor preço 
por item, para contratação dos serviços em consultoria, auditoria 
preventiva e monitoramento contínuo de atividades vinculadas 
ao controle interno. Local da sessão: Avenida João Francisco Mon-
teles, 645 - Centro Anapurus – MA - Câmara Municipal de Anapurus/
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Câmara Municipal de Anapurus, no endereço supracitado, de segunda 
a sexta-feira, onde poderão ser consultados ou obtidos por meio de 
dispositivo de transferência eletrônica de dados - Memória USB Flash 
Drive - (Pendrive), também consultados através do SINC_CONTRA-
TA (Sistema TCE/MA), e por meio do portal da transparência deste 
órgão. Anapurus/MA, 13 de janeiro de 2023. PATRICK PAULINO 
PINHEIRO, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. 
A Câmara Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, torna públi-
co que fará realizar às 11h00min, dia 30/01/2023, licitação na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, do tipo menor preço 
por item, para contratação dos serviços técnicos de assessoria em 
coordenação e gerenciamento das atividades administrativas jun-
to ao setor de recursos humanos. Local da sessão: Avenida João 
Francisco Monteles, 645 - Centro Anapurus – MA - Câmara Muni-
cipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Câmara Municipal de Anapurus, no endereço su-
pracitado, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados ou 
obtidos por meio de dispositivo de transferência eletrônica de dados 
- Memória USB Flash Drive - (Pendrive), também consultados atra-
vés do SINC_CONTRATA (Sistema TCE/MA), e por meio do portal 
da transparência deste órgão. Anapurus/MA, 13 de janeiro de 2023. 
PATRICK PAULINO PINHEIRO, Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. 
A Câmara Municipal de Cantanhede - Estado do Maranhão, por in-
termédio do Presidente da comissão de Licitação, torna público, que 
promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
consultoria técnica em Licitações e Controle Interno para atender 

as necessidades da Câmara Municipal de Cantanhede/MA, confor-
me projeto básico. Local e Data do Credenciamento, da Entrega 
dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O creden-
ciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta 
de preços serão no dia 03 de Fevereiro de 2023, às 09:00 (nove) 
horas, na sala de licitações, no endereço Avenida Dep. Líster Cal-
das, nº 1544, Centro, Cep: 65.465-000. Cantanhede – MA. Edital: 
O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes 
locais: Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cantanhede/
MA: www.cmcantanhede.ma.gov.br, podendo ser solicitado através 
do e-mail: cplcmcantanhede2023@gmail.com, bem como ser retira-
do pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Avenida Dep. 
Líster Caldas, nº 1544, Centro, Cep: 65.465-000. Cantanhede – MA, 
13 de janeiro de 2023. Celso Antônio Alves Pinheiro – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023. 
A Câmara Municipal de Cantanhede - Estado do Maranhão, por in-
termédio do Presidente da comissão de Licitação, torna público, que 
promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
consultoria técnica em Contabilidade Pública para atender as neces-
sidades da Câmara Municipal de Cantanhede/MA, conforme projeto 
básico. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Enve-
lopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento 
e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços 
serão no dia 03 de Fevereiro de 2023, às 14:00 (quatorze) horas, 
na sala de licitações, no endereço Avenida Dep. Líster Caldas, nº 
1544, Centro, Cep: 65.465-000. Cantanhede – MA. Edital: O pre-
sente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: 
Portal da Transparência do município: www.cmcantanhede.ma.gov.
br, podendo ser solicitado através do e-mail: cplcmcantanhede2023@
gmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licita-
ção, localizado na Avenida Dep. Líster Caldas, nº 1544, Centro, Cep: 
65.465-000. Cantanhede – MA, 13 de janeiro de 2023. Celso Antônio 
Alves Pinheiro – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
ARCHER - MA

Ratificação da Dispensa de Licitação Ratifico para fins do disposto 
no art. 26 da lei Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer emitido 
pelo Assessor Jurídico, a Dispensa de Licitação N.º 010/2022, funda-
mentada no inciso II do art. 24 da lei supra, Decreto Presidencial nº 
9.412 de 18 de junho de 2018, cujo objeto é contratação de empresa 
para a prestação de serviços técnicos especializados de telecomuni-
cação para fornecer conexão de fibra óptica e transmissão de dados 
simétricos de acesso à Internet de forma continuada, operacionali-
zação, fornecimento de equipamentos, manutenção e gerenciamento 
da rede para atender as necessidades da câmara municipal. junto à F. 
A. ROCHA COMERCIO EIRELI - ME CNPJ: 05.988.214/0001-31 
Rua: Avenida Presidente Vargas, n° 322, Centro Santo Antônio dos 
LOPES/MA no valor mensal R$ 1.440,00 (Um mil e quatrocentos e 
quarenta reais), sendo o valor mensal de R$ 120,00 (cem e vinte).Go-
vernador Archer- MA, 02 de janeiro de 2023. Maria de Jesus Gomes 
Brito Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2023. 
A Câmara Municipal de Itinga do Maranhão/MA, torna público que 
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 
Preço por Item. OBJETO: Registrar preços para a eventual contra-
tação de empresa objetivando o fornecimento de combustível, de 
forma parcelada, à frota de veículos oficiais e locados em ativida-
de exclusiva do Legislativo Municipal de Itinga do Maranhão/MA, 
conforme definido no Edital, seus Anexos e no Termo de Referên-


