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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio do pregoeiro oficial, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 10 de Junho de 2021
às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modalidade
Pregão Eletrônico nº 027/2021, do tipo Menor Preço (por item), modo de disputa "aberto
e fechado", cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para o fornecimento de Kit de Enxoval de Bebê para distribuição gratuita onde
irá atender às famílias em situação de vulnerabilidade e risco sócio assistencial
acompanhadas pelos programa sociais através da Lei Federal nº 8.742/1993, art. 22, §2º,
disciplinado em âmbito municipal pela Lei Municipal nº 450, de 04 de janeiro de 2016, da
Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006
e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto
Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto
Municipal nº149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as
exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública será realizada através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO
CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açailândia, com sede à Av.
Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo
decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação
na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia
útil subsequente, independentemente de nova comunicação. Comissão Central de Licitação
- CCL,

Açailândia/MA, 19 de maio de 2021.
FREDERIKO AUGUSTO CARVALHO HOLANDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º
229, Centro, CEP 65.700-000, Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro
Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS,
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa especializada
e tecnicamente qualificada, na área de informática, para prestação dos serviços de
fornecimento de licença para uso de software - Sistema de Gestão Pública e Tributária
Integrada com suporte e atualizações de versões, bem como os serviços de instalação,
conversão, configurações, testes, implantação, treinamento inicial e liberação do sistema
para uso, com a sua devida entrada em operação, treinamento, capacitação e atendimento
técnico local eventual, pós implantação, para atendimento das demandas dos órgãos
públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Bacabal, conforme Edital e
Anexos. A sessão será realizada no dia 07 de junho de 2021, às 14h:00min (quatorze
horas), no sítio www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para
consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br e
www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no
licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone
(99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal de
Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min
(doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, onde poderão ser consultados e obtidos a versão
impressa, mediante a entrega no setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500
folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço.

Bacabal/MA, 19 de maio de 2021.
CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

RESENHA DO CONTRATO. Nº 275/2021 - SESAU. Referente ao Credenciamento Público N°
003/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde e a empresa
BORGES LABORATÓRIO LTDA inscrita no CNPJ n.º 37.896.242.0001-15. OBJETO: Contratação
de pessoa jurídica para o processo de credenciamento em Prestação dos serviços de
diagnóstico por Laboratório clínico, para o atendimento especializado individual e/ou
coletivo aos usuários do Sistema Único de Saúde para a rede SUS. DATA DA ASSINAT U R A :
19 de Maio de 2021. PRAZO DE VIGENCIA: Os contratos de credenciamento terão prazo de
vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2-266.3.3.90.39.00.00. DO VALOR: Mensal R$ 63.001,80
(sessenta e três mil, um real e oitenta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas
disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores pelos preceitos de
direito púbico. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Maria do Socorro Borges
Paiva (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO. Nº 276/2021 - SESAU. Referente ao Credenciamento Público N°
003/2021, PARTES: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde e a empresa
T.V DO NASCIMENTO & CIA LTDA inscrito no CNPJ n.º 33.876.216/0001-74. OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica par o processo de credenciamento em Prestação dos
serviços de diagnóstico por Laboratório clínico, para o atendimento especializado individual
e/ou coletivo aos usuários do Sistema Único de Saúde para a rede SUS. DATA DA
ASSINATURA: 19 de Maio de 2021. PRAZO DE VIGENCIA Os contratos de credenciamento
terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2-266.3.3.90.39.00.00 DO VALOR: R$ 63.001,80
(sessenta e três mil, um real e oitenta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas
disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores pelos preceitos de
direito púbico. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Tamise Vieira do
Nascimento (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021

PROCESSO Nº 66/2021-PMC/MA.
A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através da sua Pregoeira e Equipe

de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL, do tipo menor preço global, cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e
preventiva de aparelhos de refrigeração em geral, com fornecimento de peças, para a
Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, em sessão pública eletrônica a partir das 08:30
horas (horário de Brasília-DF) do dia 02/06/2021, através do site
www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital
está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da
Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema de
Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h e das
14h às 17h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

PROCESSO Nº 84/2021-PMC/MA.
A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através da sua Pregoeira e Equipe

de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2021-CPL, do tipo menor preço global, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e
consultoria técnica em gestão na área de saúde pública, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, em sessão pública
eletrônica a partir das 14:30 horas (horário de Brasília-DF) do dia 02/06/2021, através do
site www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital
está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.portaldecomprascarutapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no site da
Prefeitura Municipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.gov.br, Sistema de
Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mozzett, nº 400,
Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h e das
14h às 17h. Poderá ser solicitado também através do e-mail: cplcarutapera@gmail.com.

Carutapera, 18 de maio 2021.
TALITA ARAÚJO DA SILVA TAVARES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central
de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 12.232/2010 com alterações e legislação correlata. TIPO
DE EXECUÇÃO: Indireta. TIPO: MELHOR TÉCNICA. OBJETO: Contratação de empresa
especializada em execução serviço de publicidade institucional. ORGÃO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Governo, Articulação Política, e Segurança Pública. LOCAL: Centro
Administrativo "Gonçalves Dias" - Prédio da Comissão Central de Licitação. ENDEREÇO:
Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma. DATA: 09 de julho de 2021. HORÁRIO: 09:00
(NOVE HORAS). 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 12h (doze horas) mediante onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 05 (cinco)
resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao
setor de Licitação do Município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese
haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.

Caxias (MA), 19 de maio de 2021.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2/2021

OBJETO: Contratação de empresa em prestação de serviços na estruturação da
avenida XV de novembro, neste município. ABERTURA: 09 de julho de 2021, ás 08:00
horas. ENDEREÇO: Av. Henrique de La Roques/nº, Bairro Centro. TIPO LICITAÇÃO: Técnica
e Preço. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Comissão Permanente de Licitação CPL, situada a Av.Henriquede 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 pelo
emailcplcidelendia@gmail.com e/ou www.cidelandia.ma.gov.br.99 9 8800 4016.

ONYKLLEYFATIANO DOMINGOS SOARES
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021-CPL

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às
09:00 do dia 04 de junho de 2021, sede da Prefeitura Municipal de Colinas - MA,
localizada na praça Dias Carneiro - centro, licitação na modalidade Pregão
Presencial Nº 18/2021/CPL do tipo menor preço por item cujo objeto é
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza,
expediente e gêneros alimentícios, Em atendimento as recomendações do
Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado,
que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que
cada participante porte seu frasco de álcool em gel e itens de proteção
necessário, Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos
gratuitamente no endereço supra ou através do telefone (99)3552-1626 ou
através do e-mail:cplcolinas@gmail.com, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8:00 às
12:00 horas.

Colinas(Ma),18 de maio de 2021.
JERONIMO C.R NETO

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021-CPL

Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às
14:00 do dia 04 de junho de 2021, sede da Prefeitura Municipal de Colinas - MA,
localizada na praça Dias Carneiro - centro, licitação na modalidade Pregão
Presencial Nº 19/2021/CPL do tipo menor preço por item cujo objeto é
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de aparelho de ar - condicionados, Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em
local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel e
itens de proteção necessário, Este Edital e seus anexos poderão ser examinados
e obtidos gratuitamente no endereço supra ou através do telefone (99)3552-1626
ou através do e-mail:cplcolinas@gmail.com, de 2ª a 6ª feira, no horário de 8:00
às 12:00 horas.

Colinas(Ma),18 de maio de 2021.
JERONIMO C.R NETO

Pregoeiro
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