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cação e vai até o dia 04 de junho de 2021 às 09h:00min na Comissão 
Central de Licitação, sendo a sessão pública de abertura dos envelopes 
no mesmo dia às 09h:30min. EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no prédio da Comissão Central de Licitação, 
situado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário 
das 08h00min (oito horas) às 13h (treze horas) onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 04 (quatro) res-
mas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra 
branco. Caxias - MA, 11 de maio de 2021. Othon Luiz Machado 
Maranhão-Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças auto-
motivas destinadas manutenção do frota de veículos deste município.
ABERTURA: 25 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, 
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 07/2021. 
A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços nº 07/2021, 
tipo menor preço. OBJETO: Registro de Preços Objetivando formação 
de registro de preço para futura aquisição de gêneros alimentícios des-
tinados a merenda escolar junto a secretaria municipal de educação 
do município de Codó-MA de acordo com edital e anexos.   DATA: 
26/05/2021. HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/ e http://www. codo.ma.gov.br/portal/licitacao-tce/. Informações 
podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: 
(cpl2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002,  dos 
Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Complemen-
tar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, e, subsi-
diariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/
MA, 05 de maio de 2021. Raquel Vieira Paula Pereira – Secretaria 
Municipal de Educação.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 08/2021. 
A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços nº 08/2021, tipo 
menor preço. OBJETO: Registro de Preços Objetivando formação 
de registro de preço para futura aquisição de matérias de expediente 
destinados a secretaria municipal de assistência e desenvolvimento 
social do município de Codó-MA de acordo com edital e anexos.   
DATA: 26/05/2021. HORÁRIO: 14h:30min (quatorze horas e trinta 
minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/18/ e http://www.codo.ma.gov.br/portal/licitacao-tce/. 
Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licita-
ção pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 
10.520/2002,  dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, 
da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
155/2016, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras nor-
mas aplicáveis. Codó/MA. 05 de maio de 2021. Irene Batista Pitom-
beira Neres – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 09/2021. 
A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços nº 09/2021, 
tipo menor preço. OBJETO: Registro de Preços Objetivando forma-
ção de registro de preço para futura aquisição de matérias de expe-
diente destinados a secretaria municipal de saúde do município de 
Codó-MA de acordo com edital e anexos.   DATA: 28/05/2021. HO-
RÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrôni-
co: https://www.portal decompraspublicas.com.br/18/ e http://www.
codo.ma.gov.br/portal /licitacao-tce/. Informações podem ser obtidas 
na Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021codo@
gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002,  dos Decretos Fede-
rais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, e, subsidiariamente, da Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA. 05 de maio de 
2021. Thaynara de Lima Pereira – Secretaria Municipal de Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 
10/2021. A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que re-
alizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de 
preços nº 10/2021, tipo menor preço. OBJETO: Registro de Preços 
Objetivando formação de registro de preço para futura aquisição de 
matérias descartáveis destinados a secretaria municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social do município de Codó-MA de acordo 
com edital e anexos.   DATA: 28/05/2021. HORÁRIO: 14h:30min 
(quatorze horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e http://www.codo.ma.
gov.br/portal/licitacao-tce/. Informações podem ser obtidas na Co-
missão Permanente de Licitação pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.
com). BASE LEGAL: Lei n.º 10.520/2002,  dos Decretos Federais de 
nº 10.024/2019 e 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/2006 alte-
rada pela Lei Complementar nº 155/2016, e, subsidiariamente, da Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis. Codó/MA. 05 de maio 
de 2021. Irene Batista Pitombeira Neres – Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO nº 11/2021. 
A Prefeitura Municipal de Codó/MA torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços nº 11/2021, 
tipo menor preço. OBJETO: Registro de Preços Objetivando formação 
de registro de preço para futura aquisição de cestas básicas destina-
das a secretaria municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
do município de Codó-MA de acordo com edital e anexos.   DATA: 
27/05/2021. HORÁRIO: 14h:30min (quatorze horas e trinta minu-
tos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/18/ e http://www .codo.ma.gov.br/portal/licitacao-tce/. 
Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente de Licita-
ção pelo e-mail: (cpl2021codo@gmail.com). BASE LEGAL: Lei n.º 
10.520/2002,  dos Decretos Federais de nº 10.024/2019 e 8.538/2015, 
da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
155/2016, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras nor-
mas aplicáveis. Codó/MA. 05 de maio de 2021. Irene Batista Pitom-
beira Neres – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2021, 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 
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 


