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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO 
MENDES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 CPL/
Cândido Mendes. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/MA, 
mediante seu Presidente, torna público que a TOMADA DE PRE-
ÇO nº 006/2021/CPL/Cândido Mendes, do tipo empreitada por preço 
global. Contratação de empresa para Execução dos Serviços de 
assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para o muni-
cípio de Candido Mendes - MA, conforme Anexo I do Edital, reali-
zar-se-á no dia 19/03/2021 às 10:00min, na sala da  Comissão Perma-
nente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/Ma, 
localizada na Rua Nosso Senhora do Carmo n º641, Centro - Cândido 
Mendes/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adqui-
ridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 
30,00 (trinta reais), feitos exclusivamente através do pagamento do 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O Edital foi redigido 
na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente na Lei Fe-
deral nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos, estão à disposição 
dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 09h às 12h. Esclareci-
mentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço ele-
trônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes/MA, 26 
de fevereiro de 2021. Zelimar Dias Oliveira – Presidente CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 CPL/
Cândido Mendes. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/Ma, 
mediante seu Presidente, torna público que a TOMADA DE PREÇO 
nº 007/2021/CPL/Cândido Mendes, do tipo empreitada por preço glo-
bal contratação de prestação de serviços de consultoria jurídica 
para atender as demandas da prefeitura municipal de cândido 
mendes – MA no exercício de 2021, conforme Anexo I do Edital, 
realizar-se-á no dia 19/03/2021 às 14:00min, na sala da  Comissão 
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Cândido Men-
des/Ma, localizada na Rua Nosso Senhora do Carmo n º641, Centro 
- Cândido Mendes/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), feitos exclusivamente através do pagamen-
to do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O Edital foi 
redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente na 
Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos, estão à dis-
posição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 09h às 12h. Es-
clarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Perma-
nente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço 
eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes/MA, 26 
de fevereiro de 2021. Zelimar Dias Oliveira – Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 003/2021-SRP. PROCESSO Nº 0101.0021.2021 – PMA. A Prefei-
tura Municipal de Chapadinha – MA, através de seu pregoeiro, torna 
público aos interessados que realizará às 09 horas do dia 15 de Março 
de 2021 de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, Av. Pre-
sidente Vargas, nº 310 – Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão 
Presencial, tipo menor preço por item, para Registro de Preços para 
eventual contratação de empresa para aquisição de material de constru-
ção em geral de interesse das Secretarias do Município de Chapadinha/
MA, para registro de preços, conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela 
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, Av. Presidente 
Vargas, nº 310 – Centro – Chapadinha/MA, de segunda à sexta-feira, 
no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante entrega de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapa-
dinha(MA), 01/03/2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021-SRP. PROCESSO Nº 0101.0070.
2021 – PMA. A Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, através 
de seu pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 11: 
horas do dia 15 de Março de 2021, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, 
nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo maior desconto, 
para eventual contratação de pessoa jurídica para execução de servi-
ços de manutenção de prédios e logradouros públicos, no Município 
do Chapadinha, de interesse da Administração Pública, para registro 
de preços, conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus Anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 
310 – Centro – Chapadinha/MA, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapadinha(MA), 
01/03/2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021-SRP. PROCESSO Nº 0101.0045.2021 –
PMA. A Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, através de seu 
pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 14:00 horas 
do dia 16 de Março de 2021, na sala de reunião da Comissão Per-
manente de Licitação, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, nesta 
cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço e maior 
desconto, para eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veí-
culos e máquinas pesadas, com fornecimento de peças, acessórios, 
componentes e materiais originais ou recomendados pelo fabrican-
te, de acordo com a característica de cada veículo, exceto se o ser-
viço ou material estiver em gozo de garantia original de fabricante, 
de interesse da Secretaria Municipal de Administração, para registro 
de preços, conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus Anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 
310 – Centro – Chapadinha/MA, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obti-
dos mediante entrega de 02 resmas de Papel A4. Chapadinha(MA), 
01/03/2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO 
GUILHERME - MA

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 003/2021.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 003/2021. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME por meio da sua 
Comissão Permanente de Licitação- CPL, torna público, que foi 
vencedora da TOMADA DE PREÇO N° 003/2021, para a Contrata-
ção de empresa especializada em prestação de serviços profissionais para 
elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, 
assessoria e consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré
-projetos, planos de trabalho, visando o acompanhamento de convênios 
federais e estaduais, a proposta técnica e de preço das empresas: HIDRA-
ELE E PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, a ganhadora no certame 
HIDRAELE E PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. O processo en-
contra-se com vistas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da pu-
blicação deste, na forma do art. 109, Inciso I, da Lei nº 8.666/93. Cen-
tro Do Guilherme -MA, 25 de fevereiro de 2021. Sr. Carlos Antonio 
Gomes da Silva -  Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA  - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
consumo de interesse da administração Municipal. ABERTURA: 15 
de março de 2021, ás 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de 
La Roque s/nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço 
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por item.OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelân-
dia – MA. Onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), através 
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou ainda pelo site 
http://www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: 99 9 8800 
4016. Onyklley Fatiano Domingos Soares - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de pneus des-
tinados a  frota de veículos deste Município.ABERTURA: 15 de 
março de 2021, ás 10:00 horas.  ENDEREÇO: Av. Henrique de La 
Roque s/nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelân-
dia – MA. Onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), através 
de Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou ainda pelo site 
http://www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: 99 9 8800 
4016. Onyklley Fatiano Domingos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ -  MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licita-
ção na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 002/2021, regime de 
execução tipo menor preço por Lote, no dia 19 de março de 2021, às 
08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo 
por objeto Contratação de Empresa para prestação de serviço de reforma 
nas escolas da rede municipal de ensino- Zona Urbana (sede) da cidade 
de Coroatá- MA, Ano 2021.Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edi-
tal/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Coroatá/MA, 
01/03/2021, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021. A Comis-
são Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, 
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Li-
citação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 003/2021, regime 
de execução tipo menor preço por Lote, no dia 19 de março de 2021, às 
10:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo 
por objeto Contratação de Empresa para prestação de serviço de refor-
ma nas escolas da rede municipal de ensino- Zona rural da cidade de 
Coroatá- MA, Ano 2021.Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/
anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Coroatá/MA, 
01/03/2021, Eldo de Melo Viana, Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO 
FALCÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. 
A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA, torna público que re-
alizará licitação na modalidade: PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registro de Preços 
para “eventual e futura” contratação de empresa para aquisição de 
gêneros alimentícios que formam a base da produção de merenda es-
colar, para atendimento da Rede de Ensino do Município de Fernando 
Falcão – MA, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO I 

(Termo de Referência) do Edital. DATA DE ABERTURA: 16 de mar-
ço de 2021, às 09:00hs na sede da Prefeitura Municipal de Fernan-
do Falcão/MA, situada à Rua Antônio Pereira Santiago, nº 420, Vila 
Resplandes, Fernando Falcão/MA. AMPARO LEGAL: 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, apli-
cando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: No endereço supra, em dias úteis, das 08:00 às 14:00 hs, 
de segunda a sexta-feira, os interessados poderão consultar ou adquirir 
gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, ou adquirir 
o Edital e seus anexos mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez) reais, 
através do DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Fernando 
Falcão/MA, 01 de março de 2021. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021. 
A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA, torna público que re-
alizará licitação na modalidade: PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registro de Preços 
para “eventual e futura” contratação de empresa para aquisição de 
material de limpeza, conservação e higiene, para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas Unidades Admi-
nistrativas, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO I 
(Termo de Referência) do Edital. DATA DE ABERTURA: 16 de mar-
ço de 2021, às 14:00hs na sede da Prefeitura Municipal de Fernan-
do Falcão/MA, situada à Rua Antônio Pereira Santiago, nº 420, Vila 
Resplandes, Fernando Falcão/MA. AMPARO LEGAL: 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, apli-
cando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: No endereço supra, em dias úteis, das 08:00 às 14:00 hs, 
de segunda a sexta-feira, os interessados poderão consultar ou adquirir 
gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, ou adquirir 
o Edital e seus anexos mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez) reais, 
através do DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Fernando 
Falcão/MA, 01 de março de 2021. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 
NOGUEIRAS - MA

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente 
de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, 
avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal 
situada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000 
- Fortaleza dos Nogueiras – MA, licitação Pública na modalidade 
abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 10.520/2002 e   Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar 
nº 123/2006 e 147/214, Decretos Municipais nº 05/2009 e 100/2017, 
e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adqui-
rido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer infor-
mação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência 
site: https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 
984785195 e/ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com.

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Nº004/2021

Data/Hora de Abertura:17/03/2021 – 08h30min.
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de  gêneros alimentícios, materiais de expediente, 
limpeza e consumo visando atender as necessidades da Associação 
PRECAVI - PREPARAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE PARA A VIDA, conforme CONVÊNIO/MC n° 888259/2019 — 
PLATAFORMA + BRASIL, conforme Termo de Referência.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 01 de março de 2021. Faustiana No-
gueira de Freitas– Pregoeira.


