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TICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍ-
PIO DE CÂNDIDO MENDES -MA, do tipo “MENOR PREÇO”, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, De-
creto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no 
presente Edital e seus anexos. Fica adiada a DATA DA LICITAÇÃO 
para o dia 20 de marco de 2023 às 10h:30min. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 
6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Abel Ferraz, S/N, Piracam-
bu, Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde poderá ser consultado 
e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido 
de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância 
de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecada-
ção municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal: www.
comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário 
de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.
cpl@gmail.com. Cândido Mendes – MA 28 de fevereiro de 2023. 
Edmilson Cunha Filho. Secretário Municipal de Administração In-
dústria e Comércio do Município de Candido Mendes. 

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES-MA torna 
público que decide ADIAR (para ajustes no edital) a abertura do certa-
me referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023, processo nº 
008/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS VISANDO ATEN-
DER O MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES- MA, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECI-
DAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, do tipo “MENOR PREÇO”, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR ITEM” que reger-se-á pelas 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, De-
creto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no 
presente Edital e seus anexos. Fica adiada a DATA DA LICITAÇÃO 
para o dia 15 de marco de 2023 às 10h:30min. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 
6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Abel Ferraz, S/N, Piracam-
bu, Cândido Mendes - MA, 65280-000, onde poderá ser consultado 
e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido 
de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância 
de R$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecada-
ção municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal: www.
comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão 
ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário 
de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.
cpl@gmail.com. Cândido Mendes – MA 28 de fevereiro de 2023. 
Edmilson Cunha Filho. Secretário Municipal de Administração In-
dústria e Comércio do Município de Candido Mendes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de 
empresa para prestação de serviços de administração e controle na 
manutenção preventiva e corretiva por meio de cartão magnético com 
senha, através de rede de estabelecimentos credenciados para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Cidelândia -MA. ABER-
TURA: 14 de março de 2023, ás 09:00 horas. LOCAL: www.lici-
tacidelandia.com.br. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, 
Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informa-
ções: email cplcidelendia@gmail.com e Telefone: 99 9 88054715. 
Onyklley Fatiano Domingos Soares - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 008/2023. A 
Prefeitura M. de Coelho Neto,  por meio da Secretaria M. de A. Social 
e Cidadania, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo me-
nor preço, para Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
peixe in natura para distribuição gratuita entre a comunidade carente 
do município de Coelho Neto - MA, para o jejum da semana santa, 
atendendo a demanda da Secretaria M. de Assistência Social e Cida-
dania,  no dia 17/03/2023 às 09:00 h, através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 
O edital e seus anexos: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br;https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicio-
nais pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.
coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 27 de Fevereiro de 
2023. Sônia Maria Silva Carvalho Santos - Secretária Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PREGÃO ELETRONICO 009/2023. A Prefeitura M. de Coelho 
Neto, Estado do Maranhão, por meio da Secretaria M. de Assistência 
Social e Cidadania, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar,  licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de cestas básicas para atender às necessidades da Secreta-
ria M. de A. Social e Cidadania do município de Coelho Neto - MA,  
no dia 17/03/2023 às 10:00 h, através do uso de recursos da tec-
nologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 
O edital e seus anexos: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br;https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicio-
nais pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.
coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 27 de Fevereiro de 
2023. Sônia Maria Silva Carvalho Santos - Secretária Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 018/2023 
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura 
Municipal de Fortuna – MA, através de seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo Menor Preço 
por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação 
de empresa para o futuro e eventual fornecimento de peças automoti-
vas diversas e  acessórios para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura, em conformidade com o Termo 
de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decretos Municipais nº 004 e 005/2021, de 04 de ja-
neiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 
147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as 
condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 15 de março de 
2023. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente 
no site http://www.comprasfortunama.com.br/ no dia e horário mar-
cados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrô-
nico: http://www.comprasfortunama.com.br/  no no Portal de Trans-
parência do Município no endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/
portal/index.php/transparencia, e também poderá ser consultado e 
obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localiza-
da no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado 
através do E-mail: cplfortuna@hotmail.com.. Esclarecimento adicio-
nal no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número 
+55 99 9107-4748. Fortuna (MA), 28 de fevereiro de 2023. Jonas 
Almeida Nascimento Silva –Pregoeiro.


