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TENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, situa-
da a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, ou ainda pelo site 
www.cidelandia.ma.gov.br.Maiores informações: emailcplcidelen-
dia@gmail.com e telefone: 99 9 88054715. OnyklleyFatiano Do-
mingos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M de Coelho Neto-MA, por 
meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar,  licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 029/2022., do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 
arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as neces-
sidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão do Município,  no dia 
22/08/2022 às 08:00 horas , através do site https://www.portalde 
compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Pre-
feitura . Edital : endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.
br no Portal da Transparência no endereço: https://licitacoes.coelho-
neto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coe-
lho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário M. de Planejamento e Gestão.

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Pla-
nejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
030/2022. do tipo menor preço, para Contratação de empresa presta-
dora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades 
das diversas secretaria do município, por meio de registro de preços, 
no dia 23/08/2022 às 08:00 horas, através do  site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura . Edital : https://www.portaldecompraspublicas.com.br no 
Portal da Transparência no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.
ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Co-
elho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário M. de Planejamento e Gestão.

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico 031/2022, do tipo menor 
preço, para Aquisição de equipamentos para estruturação e adequa-
ção 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 co-
ronavírus (covid19) para atender as necessidades da Sec. M. de saúde 
do município, por meio de registro de preços, no dia 24/08/2022 às 
08:00 horas, através site https://www.portalde compraspublicas.com.
br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br no https://licitacoes .coelho 
neto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal 
de Compras. Coelho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. Josely Maria 
Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de vei-

culo móvel para transporte de equipes das unidades de saúde do 
municipio de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 18 de Agosto de 2022, às 08h00min - horário de Brasí-
lia. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 
08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para 
consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transpa-
rencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.
tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecom-
praspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Muni-
cipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:-
cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, 
Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) 
veículo tipo Van para atender do TFD (Tratameno Fora Domicilio) 
do municipio de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 19 de Agosto de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. 
Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 
às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta 
gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.coro-
ata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.
br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.
com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser 
recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM 
emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@
gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, Valquíria de 
Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESPERANTINÓPOLIS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.011/2022 
(SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por in-
termédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local indicado fará realizar lici-
tação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto a seleção de proposta mais 
vantajosa para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação ser-
viços funerários com fornecimentos de urnas funerárias, de interesse 
da secretaria municipal de assistência social, em conformidade com 
o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 
2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 
e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 19 
de agosto de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário 
de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@
gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperan-
tinópolis - MA, 27 de julho de 2022. Écia Lima Carneiro Secretária 
Municipal de Assistência Social Portaria 010/2021.


