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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021-PMC/MA

Processo Administrativo nº 131/2021 - PMC/MA. Pregão Eletrônico nº 7/2021-PMC/MA .
A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de

Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico nº 7/2021-PMC/MA, tipo menor preço global, objetivando a
aquisição de equipamentos de informática para informatização das equipes de Saúde da
Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico
junto ao Ministério da Saúde, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do
Município de Carutapera - MA, em sessão pública eletrônica a partir das 08h30min (horário
de Brasília-DF) do dia 23/12/2021, através do site www.portaldecomprascarutapera.com.br,
nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido
no site da Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema
de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá
ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-PMC/MA

Processo Administrativo nº 132/2021 - PMC/MA. Pregão Eletrônico nº 8/2021-PMC/MA .
A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe de

Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico nº 08/2021-PMC/MA, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de
equipamentos odontológicos para estruturação e adequação dos ambientes de assistência
odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus
(Covid19), em sessão pública eletrônica a partir das 14h30min (horário de Brasília-DF) do dia
23/12/2021, através do site www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da
Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema de
Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser
solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.

Carutapera, 7 de dezembro de 2021.
TALITA ARAÚJO DA SILVA TAVARES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2021

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, através da Sec. M. de
Administração, Planejamento e Finanças torna pública, aos interessados que nos dias 14 e
15/12/2021 das 09h às 11h30 e das 14h30 às 16h, na sede da Sec. M. de Cultura, realizará
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2021, para Credenciamento de artistas, entidades de
cultura, produtores culturais, espaços artísticos e culturais para 2ª chamada de premiação,
para atender as necessidades deste Município por meio da Sec. M. de Cultura. Os
interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de
habilitação no local e hora supracitado. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis:
http://www.transparencia.coelhoneto.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, e no site
SACOP no endereço: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.
Esclarecimentos adicionais através do e-mail: semuccoelhoneto@outlook.com.

Coelho Neto - MA, 10 de dezembro de 2021.
DOMINGOS DIAS DA SILVA

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o objeto: futura
e eventual aquisição de 02 (duas) pick up's, 01 (uma) motocicleta para uso de secretarias
municipais com recursos próprios, 01 (uma) ambulância tipo a - simples remoção tipo pick-
up 4x4, para uso da secretaria municipal de saúde, com recursos do fns/ms conforme
proposta de aquisição Nº 11245.566000/1210-01, Local da sessão: a sessão pública
eletrônica se iniciará no dia 23/12/2021 às 08:10 horas através do site
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito,
podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas,
ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) através do DAM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o objeto: futura
eventual aquisição de kit bebê (benefício de auxílio natalidade), destinados ao atendimento
de gestantes em estado de vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Estreito/MA, Local da sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará
no dia 23/12/2021 às 10:00 horas através do site www.licitanet.com.br. O edital e seus
anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico:
www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado
ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento
de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DA M .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006

e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da lei n.º 8.666/1993, para o objeto: futura
e eventual aquisição de cestas básicas para o projeto probem conforme lei municipal, para
atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Estreito/MA, Local da sessão: a
sessão pública eletrônica se iniciará no dia 23/12/2021 às 14:10 horas através do site
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito,
podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas,
ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) através do DAM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto
Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o objeto: futura
e eventual locação de diversos brinquedos, pipoqueira e máquina de algodão doce para
eventos promovidos pelas secretarias do Municipio de Estreito/MA, Local da sessão: a
sessão pública eletrônica se iniciará no dia 23/12/2021 às 16:00 horas através do site
www.licitanet.com.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito,
podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas,
ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) através do DAM.

RONILSON SILVA SOARES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão
Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 11 de janeiro de
2022, as 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na
Rua Patrocínio Jorge (Grota da Luz), nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, na
modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço global, para contratação de
empresa do ramo pertinente, para construção de uma Quadra Poliesportiva
Coberta, com vestiário, conforme o Contrato de repasse nº 898804/2020
M/Cidadania/Caixa, conforme Projeto Básico em anexo, na forma da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00
horas onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente no portal da
transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural de licitações do
Sacop-Ma maiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e
impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão
Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 11 de janeiro de
2022, as 15h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na
Rua Patrocínio Jorge (Grota da Luz), nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, na
modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, sob regime de EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE GRAJAÚ -

MA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE N° 902771/2020 - OP
1072690-52 CAIXA/GIGOV/SL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA, conforme Projeto
Básico em anexo, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados
e adquirido gratuitamente no portal da transparência
http://transparencia.grajau.ma.gov.br/, no mural de licitações do Sacop-Ma
maiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação
poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.

PREGAO ELETRÔNICO Nº 28/2021/CPL/PMG

O Município de Grajaú - MA, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min (horário de
Brasília) do dia 29 de dezembro de 2021, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 28/2021, , do tipo menor preço global, tendo por objeto
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de acordo com o
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) pertencente ao PMCMV/Parque Grajaú.
Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os
requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site:
http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal
de Grajaú/MA, localizada na Rua Patrocínio Jorge, 05, centro, Grajaú - MA, de
segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados
gratuitamente no portal da transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/,
no mural de licitações do Sacop-Ma maiores informações, bem como pedidos de
esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-
grajau@hotmail.com. O Edital também pode ser adquirido no site
http://www.licitanet.com.br.

PREGAO ELETRÔNICO Nº 29/2021 CPL/PMG

O Município de Grajaú - MA, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min (horário de
Brasília) do dia 29 de dezembro de 2021, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 29/2021, do tipo menor preço global, tendo por objeto a
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de acordo com o
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) pertencente ao PMCMV/Residencial
Mirante do Falcão. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que
preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site:
http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal
de Grajaú/MA, localizada na Rua Patrocínio Jorge, 05, centro, Grajaú - MA, de
segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados
gratuitamente no portal da transparência http://transparencia.grajau.ma.gov.br/,
no mural de licitações do Sacop-Ma maiores informações, bem como pedidos de
esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-
grajau@hotmail.com. O Edital também pode ser adquirido no site
http://www.licitanet.com.br.

10 de dezembro de 2021.
THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA JÚNIOR

Pregoeiro
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