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Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação 
ao Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser 
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, 
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na 
Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana – MA JOSÉ IRAN 
QUEIROZ MADEIRA - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2021.
OBJETO: Contratação de laboratório para reabilitação oral protética 
de interesse da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 10 
de maio 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. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na con-
fecção de fardamento interesse da Administração Pública  Municipal. 
ABERTURA: 10 de maio 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, 
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 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 014/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças des-
tinadas a manutenção de poços artesianos deste município.ABER-
TURA: 10 de maio de 2021, ás 14:00 horas. ENDEREÇO: Av. Hen-
rique 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 Lici-
tação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cide-
lândia – 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 COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Esta-
do do Maranhão, por meio da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças torna público, para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar,  licitação na modalidade PREGÃO ELETRONI-
CO 030/2021., do tipo menor preço, para Contratação de empresa para 
Prestação de serviço de manutenção de Ar condicionado, bebedouros, 
freezers e geladeiras, para atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Administração, Planejamento e Finanças do Município, no dia 
12/05/2021 às 09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura. O edital e seus anexos encon-

tram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – en-
dereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Coelho Neto - MA, 23 de abril 
de 2021. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal de Admi-
nistração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021/
CPL PROCESSO N° 150/2021/SEMAG OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de apoio administrativo 
na preparação, organização e acompanhamento das licitações na modali-
dade pregão eletrônico.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Pre-
ço Global, DATA DA ABERTURA: 14/05/2021 às 08h30min, horário 
de Brasília/DF.Local de Realização: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL.Edital e demais informações disponíveis em www.coli-
nas.ma.gov.br.Informações adicionais serão prestadas pela CPL locali-
zada, na Praça Dias Carneiro, n° 402, Bairro Centro, Colinas/MA no 
horário de 08h00min às 13h00min de segunda a sexta-feira, pelo e-mail 
cplcolinas@gmail.com.Colinas (MA), 22 de abril de 2021.Delcimar 
Santos da Silva Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL  DE ESPERANTINÓPOLIS  –  MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021. A 
Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor preço glo-
bal Por Lote objetivando a contratação de empresa especializada em 
construção civil para a prestação de serviços de conclusão da obra de 
duas quadras poliesportiva coberta com vestiário no município de Es-
perantinópolis-MA, Padrão FNDE, conforme termo de compromisso 
PAC 206376/2013, em conformidade com o Projeto Básico disposto 
no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformi-
dade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as con-
dições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 17 de maio 
de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Co-
missão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, 
nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em 
que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98486-
4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na pá-
gina www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 22 de 
abril de 2021. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal 
de Educação, Esporte e Lazer Portaria: 102/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. A 
Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento, torna público para conhecimento 
dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Toma-
da de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para Implanta-
ção de Melhorias Sanitárias Domiciliares em áreas rurais do municí-
pio de Esperantinópolis/MA, com recursos provenientes do Convênio 
Plataforma + Brasil N° 907906/2020, em conformidade com o Pro-
jeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 (quatorze) 
horas do dia 17 de maio de 2021. A sessão pública de julgamento será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situa-
da à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, 
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilita-
ção e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de 


