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123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, Decreta Municipal
ne 005 e 006/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.«

S.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à reali2ar-se às
08:00 horas do dia 19 de agosto de 2021. AsessSo pública de julgamento será
realuada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av, Domingos
Sertão, Ne l.OOO, Bairro São José, CEP 6S.870-000. Pastas Bons-MA, no dia,

hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de

preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
OMS intormamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será
estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada partidpanie
durante a sessão e que será obngatória a utilização de mascaras, luvas e que
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário.

O Edital e seus anexos estão à disposição de Interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição Impressa mediante pagamento
de DAM. de 2* a 6S, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no

mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017, e através portal de
transparência dp município no endereço httD://oastosbQns,ma,eov.br/, bem
como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no

endereço https://www6,tce,ma,gov,br/sacop/muralslle/mural,zul.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e através E-mail:
cplpastasbonsm3@gmail.com. Pastos Bons (MAj, 04 de agosto de 2021. Gelia
Melo Carvalho -Pregoeira.

AVISO DE LIOTAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS • SRP; Ns 023/2021. Processo Administrativo nB
3010,0907,143/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através

de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos Interessados que está
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do TIPO:
Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objettvando a
contratação de empresa para a aquisição de materiais de cac7suno(tipo
lubrificantes e filtros), afim de atender as necessidades das Secretarias
Municipais de Pastos Bons-MA. em conformidade com o Termo de
Referência disposta no Aneio I do edital, o quat será processado e julgado
em conformidade com a Lei Federal nS 10,520/02. Lei Complementar nB

123/2006, alterada pela Lei Complementar nB 147/2014, Decreto Municipal
nB 005 e 006/2021 e subsidiarlamente as dispcrsições da Lei Federal n.>

S.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às
10:00 horas do dia 19 de agosto de 2021. A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. situada a Av. Domingos
Sertão, NB 1.000, Bairro São José, CEP 63,870-000, Pastos Eions - MA, no dia,

hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de
preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em locai aberto e arejado, que será
estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada participante

durante a sessão e que sera obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que
cada participante porte seu frasco de álcool e itens de protelo necessário,
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição Impressa mediante pagamento
de DAM, de 2' a 6b, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional m
mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017, e através portal de
tran^arência do município no endereço httD://pastost>ons.m3.gov,br/, bem
como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no

endereço https;//www6.tce.ma,gov.br/sacop/muralslte/mur3l.zul.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e através E-mail:
cplpa5tosbonsma@gmail.com Pastos Bons (MA), 04 de3gostode2021,Geila

Melo Carvalho -Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS SRP: N' 024/2021 Processo Administrativo n»
3010.0907.144/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através

de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que está
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do TIPO:
Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a
contratação de empresa para a aquisição de materiais de
consuno(construçâa e hidráulico), afim de atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Pastos Bons-MA, em conformidade com o Termo

de Referência disposto no Anexo Ido edital, o qual será processado e julgado
em conformidade com a Lei Federal nB 10.520/02, Lei Complementar rb

123/2006, alterada peta lei Complementar rB 147/2014, Decreto Municipal
nB 005 e 006/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.B
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se ás
lS:00horas do dia 19 de agosto de 2021. A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. situada a Av, Domingos
Sertão. NB l.OOQ, Bairro São iosé, CEP 65.870-000. Pastos Eions-MA. no dia,

hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de
preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
OMS informamos que 3 sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será
estabelecido distanciamento mínimo de 01 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 e itens de proteção necessário,
O Edital e seus anexas estão à disposição de interessados no mesmo

endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante pagamento
de DAM. de 2' a 6*, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no

mesmo endereço pelo fone: (99) 3SSS-1017, e atrav« portal de
transparência do município no endereço htto://Dastosbons-ma.aov-br/, bem
como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no

endereço https;//www6-tce.m3gov,br/sacop/muralsíte/mur3i,zu1,
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e através E-mall:

ESTADO 00 MARANHÃO
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Leis Coraplemeatares u" 123/2006 e n° 147/2014. e as coiidivòes do
Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 24 de agosto de 2021 A ses

são pública de jalgamento será realizada nas dependências da Secre-
laria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada a Av, Dotningos Sertão, N° l .000, Bairro
São José. CEP 65.870-000, P^tos Bons - MA. no dia. hora e local

citados, em que serio recebidos os envelopes de proposta dc preços
e habilitação. Bm atendimento as recomendações do Município e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local abeno e arejado,
que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada
participante durante a sessão e que seiá obrigatória a utilização dc
mascaras, Iuva.s e que cada participante porte seu frasco de álcool
e itens de proteção necessário. O Edital e seus anexos estão à dis
posição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita
ou aquisição impressa mediante pagam«iio de DAM, de 2* a 6*. das
08;00 ás 12;00 horas. Esclarccimeuto adicional no mesmo endereço e

através E-maii: cplpastosbonsma@gmuil.com. Pastos Bons (MA). 04
de agosto de 2021. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - .SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP: N" 022/2021. Processo Administra
tivo n" 3010.0907.142/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bous

- MA, através de sua Pregoeira. torna público para conhccimcaio dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do TTPO: Menor Preço por Item. para REGISTRO
DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa especializada
para o recolhimento de Lixo Hospitalar, afim de atender as necessida
des da Secretaria Municipal de Saúde de Pastos Bons-MA, em con
formidade com o Termo dc Referência disposto no Anexo 1 do edital,
o qual será processado e julgado cm conformidade com a Lei Federal
n" 10.520/02, Lei Complementam" 123/2006, alterada pela Lei Com-
plcincntar n" 147/2014, Decreto Municipal n° 005 c 006/202I c sub-
sidiariamcnte as disposições da Lei Federal n." 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 08:00 horas do
dia 19 de agosto dc 2021. A sessão pública de julgamento será rea- i
lizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na sala da Comissão Pcnnanente de Licitação - CPL, situada a Av.
Domingos Sertão. N" 1 .tKK). Bairro São José. CEP 65.870-000. Pastos
Bons - MA, no dia. hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de pioposta de preços c habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em local aberto e arejado. que será estabelecido distancia
mento mmirao de 01 metros de cada particLpaote durante a sessão e
que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada par
ticipante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário, ü
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante pa^-
niento de DAM. de 2' a 6', das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço pelo fone: (99) 3555-1017, e através
portai dc transparência do município no endereço hcrD:/.'DastQsbons.
ma.aov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do

Estado do MarMihâo no endereço hItps://www6.tce.ma.gov.br/sacnp/
muralsiieímurai.Tul. Esclareciinentos adicionais no mesmo endereço

e através E-mail: cplpasiosbonsmaia gmaií.com. Pastos Bons (MA).
04 de agosto Jc 2021. Geila Meio Carvalho-Pregoeira.

.WSO DE l,ICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP: N° 023/2021. Processo Administra
tivo n° 3010.0907.143/2021. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons
- MA através dc sua Pregoeira, toma público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do TIPO: Menor Preço por Item. para REGISTRO
DE PREÇOS, objetivaudo a conttataçào de empresa para a aquisição
de materiais de conMino(tipo lubrilicautcs e filtros), afim de atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Pastos Bons-MA. em
conformidade com o Termo de Referência disposto no .Anexo 1 do
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei

Federal n° 10.520/02. Lei Complementar n° 123/2006. alterada pela
Lei Complementam" 147/2014. Decreto Municipal n" 003 e 006/2021
e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n." 8.666/93 e altera

ções posteriores e as condições do Edital á realizor-sc às 10:00 hnras
do dia 19 de agosto de 2021. A sessão pública de julgamento será re
alizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na sala da Comissão Pennanente de Licitação - CPL. situada a .Av.
Domingos Senão. N" 1,000. Bairro São José. CEP 65.870-000, Pastos
Bons - MA, no dia. hora c local citados, em que serão recebidos os

envelopes dc proposta de preços e habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informarao.s que a sessão
ocorrerá em local aberto c arejado, que será estabelecido distancia
mento mínimo de 01 metros de cada participante durante a sessão e

que será c^rigatóría a utilização de mascaras, luvas e que cada par
ticipante porte seu frasco dc álcool e itens dc proteção necessário. O
Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante paga
mento de DAM, de l' a 6". das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento

adicional no mesmo endereço pelo tuoe: (99) 3555-1017. e através
portal de transparência do mimicipio no endereço hnpi/Zoastosbons.
ma.gúv.br/. bem como no si.siema virtual do Tribunal de Conta.s do

Estado do Maranhão no endereço hitps://www6.tcc.ma.gov.br/sacop/
tnuralsite/mural.zul. Esclarecimentos adiciojwis no mesmo endereço

e através E-inail: cplpastoslionsiTia@gmail,com. Pastos Bons (MA),
04 de agosto de 2021. Geila Melo Carvalho -Pregoeiia.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCI AL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP; N" 024/2021. Processo Administra
tivo n" 3010.0907.144.'2021- A Prefeitura Municipal de Pastos Bons
- M.A. através dc sua Pregoeira, toma público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Pres«icial. do TIPO: Menor Preço por Item, para REGISTRO
DE PREÇOS, objetivando a contratação dc empresa para a aquisi
ção de materiais de consuno(constn)çJo e hidráulico), afim de atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Pastos Bons-MA. em
conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do
edital, o qual será processado c julgado em confonnidade com a Lei
Fcdcfal n° 10.520/02, Lei Complcmcuiar ii' 123/2006, alterada pela

j  Lei Complementam" 147^2014, Decreto Municipal n" 005 c 006/2021
e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93 c altera
ções posteriores c as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas
do dia 19 de agosto de 2021. A sessão pública de julgamento será re
alizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
□a sala da Comissão Permanente de Licitação — CPL. situada a Av.
Domingos Sertão, 1.000. Bairro São Jo.sé, CEP 65.870-000, Pastos
Bous - MA, no dia. hora c local citados, cm que scrào recebidos os
envelopes de propo.sta dc preços e habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em tocai aberto c arejado, que será estabelecido distancia
mento minirao dc O! metros de cada participante durante a sessão e
que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada par-
ricipante porte seu frasco de álcool c itens de proteção Dccessário. O
Edital e seus anexos estão à disposição de inicressados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição impressa mediante paga
mento de DAM, de 2" a 6', das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço pelo tooe: (99) 3555-1017. e através
portal de transparência do município uo endereço hnp://pastosbons.
ma.EOV.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão no endereço https://w\v\v6.tce.ma.gov,br/sacop/
muralsite/mural.zul. Esciarccimcmos adicionais no mesmo endereço
e através E-mail: cplpastosbonsmaia/gmail.com. Pastos Bons (MA).
04 de agosto dc 2021. Geila Melo Carvalho -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - SRP: N° 025/2021. Procc.sso Administra
tivo n" 3010.0907.144/2021. A Prafeimra Municipal de Pastos Bons
- M.A. através de sua Pregoeira, toma público para conhecimento dos
interessados que esiá realizando licitação na modalidade Pregão, na
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCD

AVISO « IKíTAÇÀO
augAo elctrOnico israi ii/2eu

OfifCfO. A£CiSTRAR pará lurura cxintrataçte obfffth/ando a gv«n(ual
dqu^((ão, d9 lofma oa^celafla. de íT>e(ftca'nen(o& do fantiàca lúsica e medican>eflto%

e<ri gera) para atender as necessidades btoicas dd «aúde muniCLpel cfe Lago do
lunro • MA. No formo da ín» 10520/02, Decreto Federal IQ.024/201S. Decretos Municipais
001/2017 e 027/2D21 e subsUlariamemô pela Lei 8666/53. Dala aberturo das propcistai:
18 de agosto de 2021 ds 09h 00 np sJiio www eompr9ilagodo)uncc.coni br Edital Comlu8o
Permanente de UcJtsçSa ru Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n Centm, das OSh 00
ás L2h:00 ou www.comprasla^ojunco.com.br os» e mail lago(lojurKo21@f)otnioti.ciarn

Lago do Junco lWA). A de agosto de 2021
IRANEIDE FONTTS Q€ SOUSA ARRAJS

Secretaria Municipal de Saufle e Saiseamentc daslcü

AVISO DE llCrTAÇAO
niGlO ELETRÔNICO (SRP| M 12/2021

Objeto Registrar prevos para futura contratação obtetivande a Ev«ntuaJ
aQkifiiçâo. de forma parcelada, de «rvsumos e material hospitalar pare atender as
rteceuidadefr bá»cas da saúde rnwnicipai de Lagc do Junco - MA. Na forma da L«'
10.S2Q/D2. Decreto Federal lúü24/2019 Decretos Municipais UUI/2017 e 017/2021 e
subsidiartamente pela Lei 8 666/83 Data abertura das propostas 19 de agosto de 2021 d»
OOhiOOne sfik> www.comorasiagodojuricâconi.br Edrial Comissão Permanente de Licltaçle
na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira. s'rv • Centro, das 08h:0Q as 12h'00 ou
www.compraslagodajuiicocom.br ow e-mail. lagiKlojunco2l^KotTrailcom

Lago do Juncp-ÍMAi. 4 de agosto de 2021
IRANEIDE FONTES DE SOUSA ARRAIS

Secretaria Muntcipai de Soude e Saneamento Básico

f»R£FEITURA MUNICIPAL DE LORETO

AVISO DE UOTAÇAO
TOMADA DE PREÇOS N* 7/2Q21

PROCESSO ADMNfSTRATlVO N^ 047/202Í/CPL. TOMADA DE PREÇO N« 007/2021 - PML
DATA DA ABERTURA; 26 0B.2Ü21 ás 09hW>mln INTERESSADO. Prefeitura Municipal, através
do Fundo Municipal de Saúde cio Município de Loreto/MA MOOAilDAOE; Tomada de
Preço. REGIME Menor Preço Global OBJETO Contratação de empresa de engenharia para
Corrstrwçlo de urn Poeto de Saúde no Povoado Mato Grosso no Município de Loreto/MA.
conforme Projeto Básvo Anear> I deste Edital LEI REGENTE. Lei federal n* R 666/99 e suas
aheraçõe postenores. COPIA 00 EDITAL Pode ser adquirido, no prédio da Prefeitura
MunicipaL localitadO na Praça Jose do Egito Coelho, 104 • Centro Lorclo/MA. através dO
recolhimento rie uma re^na cie papel A4. iio horário de 08h OOs as 12h-00s. Fone {99)
3S44 • C17S, ou ainda poderá ser cbudo gratuitamente no portal da uansparénda desta
mun^paildade no seguinte «ndereço loreto.ma.gOv.br; ou ainda peto e-mail
cpIprefeKiira.loretol^gmail com Publique • se este Edital.

LâreiD>(MA). 3 de agosto da 2021
FERNANDO PLREIKA DOS SAN 105
Sac/alárto Murviclpai de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA 00 NORTE

AVISO DE LICITACÍLO SRP N' 17/2021

Processo Administrativo 131/2021
A Piefeifura Muniapal de Miranda do Norte/MA. através de sua Comissão de

UotaH^flas. realizará Pn>ceMo LifitaWrio, cujo Objeto é d Contratação de Empresa pare
Prestação de Serviços de internet a& Secretários Municipais «rn Apoio as Atividades da
Prefeitura Municipal Data De Abertura: 23/38/2021. Horúno: 0900 horas Base Legal* Lei n®
8.666/93 e suas alterações. Disponibilidade do edrtal na Rua do Comércio n* 183. Centro.
Miranda do Norte^MA. Oe 2* a 6* ferra, de 09h00 as IZhOO ou poderá ser consultado Mio
SACOP. Portal da transparência jsite do município) do Muniupio de Miranda de Norte/MA.
maH informações pelo email coimirendadonorte)rm#gmail.com

AVISO DE LICITAÇAO SftP Hf 20/2021

Processo Administrativo N* 129/2021
A Prefeitura Municipal de Miranda do Nerte/MA. otravés de sua Conuss&o de

Licitações, realcura Prcxesso Lkitaloilo, cujo Objeto e a Contratação de Empresa para
Fernecenento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, em apoio as atMdades da Prefenun
Municipal Data de Abertura. 24/O&/2021. Horáno. 09*00 horas Base legai Lei n» 8âo6/9a e
suas aberações Disponibilidade do edrtai na Rua do Comércio ns 183, Centro. Mrranda do
Norte/M A. de 2* a 6' feira, de 09hi»as 12hOO ou poderá ser consultado pelo 5AC0P, Portal
de Tránsparcncia {site do município) do Muriltipio de Mlrorxla do Norte/MA. mais informações
pelo e-mail; cpimlrandadonoftcjrm^gmail.con»

AVtSO DE llOTAÇAO SAP N» 2I/20U

Proce&so Adminkstiatjvo N' 130/2021.
A Prefetturá Municipal de Miranda do Norte/MA. atreves de sua Comissão de

Lntaçòes. realitará Processo Licitatono, cufO Obietoé a Coni/ataçSo de Empresa Forrveamenlo
de Materials para Cortsirução e Acabamento em Geral para aiendímenio das demandas diarias
de cada Secretaria em Apoio as Atividade» da Prefeitura Municipal Data de Abertura;
2S/08/2Q21. Horário; 09.00 hcr» Base L^l: lei n« 6S66/93 t suas alterações.
CMsvrónlblIídade do edtal na Rua do Comércio nS 183, Centro, Miranda do Norre/MA, de 2*. a
6«. febA, dfl OâhOO aa Í2h00 ou poderá ser contuHadú pelo &ACOP. Portal de Transparência
[sKe do munlcipioj do MunicíptO de Miranda do Norte/MA. mais informações pelo e-maii
QjlmiraAdédonortejrmêigmail com.

Miranda do Norte MA. ) de agosto de 2021.
AUSSON LUÍS SUVA MENDES

Presidente da GPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS SONS

AVISOS DE LICITAÇAO
MECAO PRESENCIAL SRP N< 22/2021

Processo Administratrvo r>r 3010 0907 142/7071
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA resiiTará hdtaçãe na modalidade

Pregão. r>a forme Presenciai, do Tido Menor Preço por Item, para fieg«iro de Preços
Objeto, Contratação dé empresa e&pecislirada pera o recolhimento de Uso Hospitalar,
afim de atendei as oecestidades da Secretaria Municipal Data da Sessão* 19/08/2021
Horário: 0t;00 horas.

PRes Ao PRESENCUU SRP N« 23/2021
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N> 24/2921

Processo AdmIniUrativo 3010.0907.144/2021

A Prefeitura Municipal d» Pastos Bons/MA. realizara flütaçãe na modalidade
Pregão, na forma Preiencial. Jo Tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços
Objeto Contratação de empresa para a aquisição de matenais de consumo (construção
e hidrauliccj. afim de atender as necessidades das Secretarias Municipais, Data da
Sessão. 19/0B/1021. Horário 15:00 horas

PREGAO presenciai SRR NP ZS/2QU

Processo Administrativo ns 3010.0907 144/2021

A Prefeitura Municipal de Pactos Bons/MA, reaMiará licitação na nsodalhUde
Pregão, na lorma Presef>cial. do Tipo Menor Preço por item. para Registro de Preços
Objeto Contratação de empresa c&pociafiuda para os Serviços de PavimentaçSo em
ParaieJepfpedo e Drenagem urbana, afim de aiertder as necessidades do rminicíD4o de
Pasto» Bons>MA. Data da Sessão. 20/08/2021 Horário 08:00 Horas.

PREQ&O PRESENCIAL SRP N' 26/2021

Processo Adniiiustraüvo n^ 3010 0907,145/2021.

A Prefeitura Municipal de Pastos Ron»/MA, reaii/aiã licitação na rnodalldade
Pregão, na forma Presencial, do Tipu Menor Preço por irem. para Registro de Preços.
Objeto Contratação de empresa para a aquisição de materiais de consumo diversos
(eupediente, higiene e limpeza, didáuco. Fit bebe. Kit Gestar^te e Gênero» alirnenticios.
afim de atender a» necessidades dos SecreUrsas Municipai» de Saúde e Assistência
Social Data da Sessão; 20/0ã/202l. Horário ll;00 horas

O» julgamentos serão realizados na aala da CPL, sito à Av. Domingos Sertão,
N^ lUOO. Sairio São José. Pastos Bons/MA. onde serão recebidos os envelope» com
propostas e habilitação. Base legal Lei 10.520/02, IC 123/2006. LC 147/7014, Dee Mun
005/2021. Lei 8 666/93 e alterações. As sessões ocorrerão em local aberto, com
distanciamenio de 02 metros do» participante», usando máccatas. luva» e álcool gel. Os
Editai» estão à disposição de 2* a 6^. da> 08:00 a» 12:00 hs. com vistas gratuita ou
aquisiçãe impressa apos o pagar o QAM Mais informações no local, ou peip fpr>e
993555X017. no portal do munfcipiq http //paslosbons.ma.gov.br/, no sité do TCE:
https.//wwwS.iee ma.gov.br/sacop/muraisite/mural. zul. ou através do e<mai];
cplpastosboiisma9gmdil.com.

Pasto» Bonv{MAJ. 4 de agosto Oe 2021,
GEILA MELO CARVALHO

Presidente da CPL

RREFEiTURA MUNIOPAI DE PAULINO NEVES

GéTAATOS DE CONTRATOS

EXTRATOS Dfc CONTRATOS N® 110/2021 AO 115/2C21
CuniraiO ri» 110/2021 • PMPN. Proccsw Administrativo n? 054-Ü4/3071.01 • PMPN.
Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico nQ da Lioração. 025/2021 * PMPN. Objeto
Contratação de empresa paia fornecimento de maienal eiéirico. hidráulico e construção.
jMca atender as necessidades do rnunicjpio de Pauilno Neves/MA. Contratada; O G Lima
Silva, estabelecida na Rua macio 1-ins. 5/N. Bairro Centro. CEP 65590*000. municipic
Barreirinha»/MA, inscrita no Cadastro Naclona) de Pessoa 'untíka sob o n*
26.Q76.014/COOI &2 Data da assinatura do Centrau»* 27 de julho de 2021. VIgênda: Da
assinatura do Cor>trato até o die 27 de julho de 2022 Valor flã 1.417 D66.2S (um milhão,
quatrocentos e dezessete rnll. sessenta e seis reais e vinte e cmco centavos). Paulino
Neves (MA), 27 de julho de 2021. Contratante SecretarLa Muaicipal da Pipnejamenro e
Fmançds de Pauilno Neves {MAj, loseildon Soare» de .Sousa, secretátia rnunidoal de
planejamento e finanças

ConUêfo riv n 1/7021 • PWPN. Professd Admirnstradvo ns Ü54-Ü4/2021.01 • PMPN.
Modalidade de Licitação. Pregão Eletrônico n* da Líciteção. 025/2021 • PMPN. Objeto:
Contratação de empresa paia ipmecimento de materidl ̂ tnco, hidráulico e construção,
para atender a» rvKVSSldades do munidplo de Pauflno N«ves/MA Contratada; Adnerto L
SUva Erigenharia Serviços e Comeroo. estabelecida na Av Litorânea, n* 02, Bairro São
Francisco. CEP 65076170, município São Luis/MA. In&çrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica sob o n« 35 ?G5 061/0001-6S Oara da assmatura do Contrato 27 de julho de
2021 Vigência' Da assinatura do Contrato até o dia 27 de luiha de 2GZ2. Valor R$
12.050.00 jdoze ml! e cinqüenta reais) Paulino Neves (MA). 27 de julhfi de 2D21.
Contratante SecretâHa Municipal de PianejameiUo e finança» dé PatiUno Neves fMA).
jospiidon Soares de Sousa, secretario municipal de planejamento e finanças.

Contrato 112/2021 • PMPN Processo Adminisfjabvo n* 054 04/2021.01 PMPN.
Modalidade de Llcdação Pregão Eletrônico na da Licitação 02S/2021 • PMPN. Objeto
Contratação de empresa pra fomeclrrreriro de material eletnco. hidráulico e construção,
para atender a» necessidades do municioio de Pai^ine Neves/MA. Conii atada: Alcance
Consultoria Serviços e Comercio EIREU. estabelecida na Rua Lpitãdo Cafeteira. N 01 B,
Bairro llhmha. CS? 65076*120. no município de São lufs*MA. mscnta no Cadaitro Nacional
de Pessoa Jurldrca sob o né 23.903.173/0001*90. Oala da assinatura do Contrato. 27 de
julho de 2D2L Vigência Da assinatura do Contrato ate o dia 27 de julho de 2022. Valor
RS 12.69600 (doze rnil, seiseentos e noventa e ser» reais). Pauilno Neve» (MA). 27 de
julho de 2021. Contratante Secretaria Muniupal de Plan^mento a Ftnançu de Paulinc
Neves IMA) loseildon Soarei de Sousa, secretário muntopai de planejamento e
flitançes.

Cor>tr3lo nP 113/2021 PMPN. Processo Administrativo n» 054 04/2021 01 PMPN,
Modalidade de Ltciraçlo. Pregg© Eletrônico nf da Licitação* 075/7071 - PMPN. Objeto:
Contratação de emprepa para fornecimento de material elétrico, hidráulico e canstrução,
para atender as necessidades do municioio de Pauilno Neves/MA. Contratada; Costa
Gonçalves & Vieira ITDA. CNPJ; 40.369.479/0001*52. Endereço. Ruã da» HortáS. N* 57.
Bairro Centro, CEP 65020*270. munícipiâ 5ãc Luis/MA Data da assinatura do Contrato 27
de julho de 2021. Vi^ivia* Oa «ssinetur» do Contrato até o dia 2? de Julho de 2022. Valor
R$ 169167.25 (cento e sessenta e nove mü, cento e sessenta « sete reai» é vmte e cinco
centavos) Pauilno Neves (MA). 27 de jufhq de 3Ú21. Contratante Secrelaru Munldpal de
Ptanejamento e Firançás de Paulmo Neves [MA). Joseildon Soares de 5ou»a. secretario
municipal de planejamerio e fnanças

Processo Administrativo n» 30TQ.0907 143/2021
A Prefeitura Municipal de Pastu» BonVMA. realizará licttãçSo na modalidade Pregão,

n» forma Presencial, dO Tipo Menor Preço por Uem, pare Regrsüo de Preços Objeto contratação
de emoresa paraa aquisição de mjienai» de corisumo (Dpo lubrifcante» e filtros), afim de atender
as nece&srdados da» Secretarias Muniopai» Oated4 5essâe 19/08/2021 hjofârlO: 10*00 horas

Contrato nt 114/2021 PMPN Processo AdmimslJâiivo n® 070-05/7021.Ü2 • PMPN.
Modalidade de Licitação. Pregão Eletrônico n» da LifJlacão 020/2021 PMPN. Objeto
Aquisição de gèneroa alimentcios para o programa nacional de ditmentdçlo escolar para
atender si necessidade» da secretaria municipal de educação do muniopio de PauHno
Nnvus/MA Contratada Costa Gonçalves & Vieira lTDA. estabeletids ria Pua das Hortas. Nf
57, BauTo Centro. CEP 65.O2O-270, municijHo São Luts/MA. inscntâ no Cadastro Nacionâl
de Pessoa Jurídica SOB o n» 40.369.479/0001-57. Data da assinatura do Conuaio. 28 de
julho de 202) Vigêtsda. da assinatura do Contrato ate o dia 28 de julho de 2022 Valor
RS 797.526.69 {duzentos e noventa e deis mil. qutnfierilos e vinte c seis reais e sessenta
e nuve centavos). Pauilno Neves (MA). 2S de julho Oe 2021. Contratante; Secretaria
Mumciôsl de Educação de Paulmo Neva» |MA|. Nilce Nely Oliveira Bezerra, secrelêda
rnunicfpal de educação

Contrato n» 11S/2G21 PMPN. Processo AdmlmsWtríO n® Q70 05/2021.02 - PMPN
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n» da iJCltação: 020/2021 • PMPN Objeto;
Aquisição de gêneros at.mentjcio» para o programa nac«nd1 de aãmentação escolar p^ra
atender as necessidade» da secretaria municipal de educação do munidpio ct« PaoLno

I
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