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de Educação, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa Fé - Barreirinhas/
MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; subsidiaria-
mente à Lei Complementar nº 123/2006. O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: www.barreiri-
nhas.ma.gov.br/editais e ccl@barreirinhas.ma.gov.br, informações adi-
cionais de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Central 
de Licitação onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho 
A4, 210 x 297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução. Maiores 
Informações no mesmo endereço. Em atendimento as recomendações 
sanitárias, informamos que a licitação ocorrerá em local amplo e arejado; 
será obrigatória a utilização de máscaras e que cada licitante porte seu 
álcool em gel. Barreirinhas/MA, 15 de abril de 2021. Iolanda Santos Da-
vid – Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE N.º 
001/2021 OBJETO: Contratação de empresa para assessoria jurídica 
na área tributária e fiscal com identificação e recuperação de valores 
sonegados e assessoria e consultoria em gestão tributária  de interesse 
da Administração Pública Municipal.. ABERTURA: 05 de maio de 
2021, ás 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roque s/
nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Menor preço Global. OB-
TENÇÃO 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 – Cidelândia – 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, das 08:00 ás 12:00 hs. Maiores informações pelos canais cpl-
cidelendia@gmail.com, www.cidelandia.ma.gov.br. E 99 9 88004016. 
Onyklley Fatiano Domingos Soares – PRESIDENTE DA CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021
OBJETO: Contratação de laboratório para reabilitação oral protética 
de interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 30 
de abril de 2021, ás 08:00 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 CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. Pro-
cesso Administrativo nº 01.01.0146.2021 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada na execução dos Serviços de Recapeamento Asfál-
tico de vias Públicas, de interesse da Administração Pública 
do Município; Abertura: 07/05/2021 às 09:00hs, forma de execução 
indireta, no regime de empreitada por menor preço global. O Edital se 
encontra a disposição para consulta no Mural de Contratações Públi-
cas – SACOP. E também poderão fazer a consulta gratuita ou retirada, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, mediante entrega de 02 
(duas) resmas de Papel A4, no Setor de Licitações e Compras locali-
zado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Base Legal: Lei Federal n” 8.666/1993, Lei Comple-
mentar n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie. Chapadi-
nha/MA. 15/04/2021. Luciano de Souza Gomes-Presidente/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 
– SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Dom 
Pedro, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 03 de maio de 2021, às 09:00 (nove) horas, 

na Sala da Comissão de Licitação, na Praça Teixeira de Freitas nº. 
72, Centro, Dom Pedro/MA, fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, 
para registro de preços destinado a Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de mestre de obra, pedreiro, serven-
te de pedreiro, eletricista e carpinteiro para manutenção e pequenos 
reparos em prédios públicos pertencentes às diversas secretarias d 
Administração do Município de Dom Pedro/MA, nos termos da Lei 
nº. 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 04 e 
09/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 010/2018 
e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações. 
Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-
feira, o Edital e seus anexos estão à disposição nos endereços eletrônicos: 
Portal do Município: www.dompedro.ma.gov.br, SACOP: http://www6.
tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul ou na sede da CPL, no mesmo local, 
onde serão também fornecidos elementos, informações e outros escla-
recimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: licitacao@dompedro.ma.
gov.br ou telefone (99) 99100-3477 e obtido mediante o recolhimento 
da importância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM (Documen-
to de Arrecadação Municipal). Dom Pedro/MA, 16 de abril de 2021. 
Christoffy Francisco Abreu Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021 
– SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Dom 
Pedro, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 03 de maio de 2021, às 11:00 (onze) horas, 
na Sala da Comissão de Licitação, na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, 
Centro, Dom Pedro/MA, fará realizar Licitação na modalidade PRE-
GÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para 
registro de preços destinado a Contratação de pessoa jurídica para 
locação de software de gestão pública com sistemas de contabilidade, 
tributário e protocolo do município de Dom Pedro/MA, nos termos da 
Lei nº. 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 04 
e 09/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 010/2018 
e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações. 
Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-
feira, o Edital e seus anexos estão à disposição nos endereços eletrônicos: 
Portal do Município: www.dompedro.ma.gov.br, SACOP: http://www6.
tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul ou na sede da CPL, no mesmo local, 
onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclare-
cimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: licitacao@dompedro.ma.gov.br 
ou telefone (99) 99100-3477 e obtido mediante o recolhimento da im-
portância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM (Documento de Ar-
recadação Municipal). Dom Pedro/MA, 16 de abril de 2021. Christoffy 
Francisco Abreu Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021 
– SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Dom 
Pedro, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 03 de maio de 2021, às 14:00 (quatorze) ho-
ras, na Sala da Comissão de Licitação, na Praça Teixeira de Freitas 
nº. 72, Centro, Dom Pedro/MA, fará realizar Licitação na modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por 
item, para registro de preços destinado aquisição futura de gêneros 
alimentícios perecíveis “in natura” (verduras, frutas, carne bovina, 
carne suína, frango, peixe, linguiça e polpa de fruta) para o prepa-
ro de alimentação para funcionários e pacientes nos diversos setores 
/ programas pertencentes à Rede Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Dom Pedro/MA, nos termos da 
Lei nº. 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 
04 e 09/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 
010/2018 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 
e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição nos 
endereços eletrônicos: Portal do Município: www.dompedro.ma.gov.
br, SACOP: http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul ou na 
sede da CPL, no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, 
informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: li-
citacao@dompedro.ma.gov.br ou telefone (99) 99100-3477 e obtido me-
diante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), através 
de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Dom Pedro/MA, 16 
de abril de 2021. Christoffy Francisco Abreu Silva – Pregoeiro.


