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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PJttIfiTUKR OE

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório n° 006/2021 SRP, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro
de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial do

Município - DOM, Jornal de Grande Circulação "JORNAL PEQUENO", e Site do Município
\vww.cantanhede.ma.gov.br.

Cantanhede/MA, em 08 de fevereiro de 2021.

l
Emídio Rodrigues Xavier Neto

^ Pregoeiro Oficial
Portaria n° 083/2021

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
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CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada cópia do Edital
e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Presenciai n° 006/2021 SRP,datado de 03 de fevereiro
de 2021, a ser julgado em 24 de fevereiro de 2021 às OShOOmin, no Murai de Avisos desta
Prefeitura nele ficando pelo prazo mínimo de 08(oito) dias úteis.

A referida licitação tem por objeto o Registro de Preços para à Eventual e Futura Aquisição
Materiais de Limpeza e Higiene, visando atender as necessidades das Secretarias e Fundos da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

Cantanhede/MA,em 08 de fevereiro de 2021.

Eraídw Rodrigues Xavier Neto
Pregoeiro Oficial
Portaria n° 083/2021

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁNHl

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREPÍlTUftft OC

PUBLICAÇÃO MURAL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N"006/2021.0 Município de Cantanhede
- MA, por intermédio do pregoeiro oficial o senhor Emídío Rodrigues Xavier Neto, torna
público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de Preços
para à Eventual e Futura Aquisição Materiais de Limpeza e Higiene, visando atender as
necessidades das Secretarias e Fundos da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA. Data do
Credenciamento, da entrega dos envelopes e da realização do Pregão Presencial: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços será às 08:00
horas do dia 24 de fevereiro de 2021. Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados
nos
seguintes
locais; Portal
da Transparência
do
Município;
www.canuinhede.ma,uov.br. site do TCE/MA; www.tcc.ma.uov.br/sacop. poderá ser solicitado
através do e-mail; cp[i"«!cantahede.ma.üov.br. bem como ser retirado pessoalmente no Setor de
Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, n" 01, CEP; 65.465-000, Centro Cantanhede/MA,03 de fevereiro de 2021. Emídio Rodrigues Xavier Neto-Pregoeiro Oficial do
Município.
Cantanhede/MA, em 08 de fevereiro de 2021.

Emídfio Rodrigues Xavier Neto
rregoeiro Oficial
Portaria n° 083/2021

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

vmw.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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<mailto:cDl@cantahede.ma.aov.br>.

bem

como ser retirado pessoalmente no Setor de

Licitação,

-

KUc

localizado

na

Praça

Paulo

SECRETARIA DE FINANÇA - LICITAÇÃO ■ AVISO
DE LICITAÇÃO: 007/2021

Rodrigues, n° 01, CEP: 65.465-000, Centro Cantanhede/MA, 03 de fevereiro de 2021.

AVISO
DE
LICITAÇÃO.
PREGÃO
PRESENCIAL N" 007/2021. O Município de

Emídio Rodrigues Xavier Neto - Pregoeiro

Cantanhede

Oficial do Município.

pregoeiro oficial o senhor Emídio Rodrigues
Xavier Neto, torna público, que promovera
licitação na modalidade Pregão Presencial.
OBJETO:
Contratação
de
empresa

SECRETARIA DE FINANÇA - LICITAÇÃO - AVISO

DE LICITAÇÃO:006/2021

AVISO
DE
LICITAÇÃO.
PREGÃO
PRESENCIAL N° 006/2021. O Município de
'Cantanhede

-

MA, por

intermédio

do

-

MA,

por

intermédio

do

especializada para a prestação dos serviços
de licença e cessão de direito de uso de
software integrado para gestão municipal nas
áreas de contabilidade pública, licitações,

pregoeiro oficial o senhor Emídio Rodrigues

publicação/hospedagem de dados, folha de

Xavier Neto, torna público, que promovera

Eventual e Futura Aquisição Materiais de
Limpeza e Higiene, visando atender as

pagamento, tributos, almoxarifado, patrimônio
e suporte técnico, de interesse da Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA. Data do
Credenciamento,
da
entrega
dos
envelopes e da realização do Pregão

necessidades das Secretarias e Fundos da

Presencial:

Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.
Data do Credenciamento, da entrega dos
envelopes e da realização do Pregão

recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços será ás 16:30 horas do

licitação na modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Registro de

Presencial:

O

Preços para

credenciamento

e

à

o

recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços será às 08:00 horas do
dia 24 de fevereiro de 2021. Edital: O

presente edital estará à disposição dos

^^interessados nos seguintes locais: Portal da

O

credenciamento

e

o

dia 24 de fevereiro de 2021. Edital: O

presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência
do
Município:
www.cantanhede.ma.aov.br
<httD://www.cantanhede.ma.aov.br>. site do
TCE/MA:
www.tce.ma.aov.br/sacoD

<httD://www.tce.ma.aov.br/sacoD>.

poderá

v/wvtf.cantanhede.ma.Qov.br
<httD://www.cantanhede.ma.aov.br>. site do
TCE/MA:
www.tce.ma.aov.br/sacoD

ser
solicitado
através
do
CDl@cantahede.ma.aov.br
<mailto:cDl@cantahede.ma.oov.br>.

e-mail:

<httD://www.tce.ma.aov.br/sacoD>.

poderá

ser
solicitado
através
CDÍ@cantahede.ma.aov.br

e-mail:

como ser retirado pessoalmente no Setor de
Licitação, localizado na Praça Paulo
Rodrigues, n° 01, CEP: 65.465-000, Centro -

Transparência

do

Município:

do

<mailto:cpl@cantahede.ma.aov.br>.
bem
como ser retirado pessoalmente no Setor de
Licitação, localizado na Praça Paulo
Rodrigues, n° 01, CEP: 65,465-000, Centro Cantanhede/MA, 03 de fevereiro de 2021.

Emídio Rodrigues Xavier Neto - Pregoeiro
Oficial do Município.

bem

Cantanhede/MA, 03 de fevereiro de 2021.
Emidio Rodrigues Xavier Neto - Pregoeiro
Oficial do Município.

SECRETARIA DE FINANÇA - LICITAÇÃO - AVISO
DE LICITAÇÃO: 008/2021

AVISO

DE

LICITAÇÃO.

PREGÃO

PRESENCIAL N® 008/2021. O Município de
Prefeitura rMunicipal de Cantanhede
CNPJ: 06.156.160/0001-00

http://cantanhede.assesi.eom//diarioofcial/?id=896
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precricarB»b*osnwe<y$^emfantwon*»fúidUi09»lõde^ve• ícf;;
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na^orrv pwricartrabalim flwtuM*b(sa MOvMnaorquetamdfcuUadeemtakUar
um rtbrJuitt Fsara wndedeseusproduioiagiedândoaosdlente»evâlertundootretMho
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É preciso saber

dMenvel.ide m «nlKçaodàspecas.bncii;defem Ktvsy/afcmAViaK Acai

jogar a toalha

"* A Federação das IndiístrJaa do Esindo do Maranhán(FIEMA), por

meio do seu grupo de trabalho 'Pensaro Maranhão"e das principais

N«
,v iií>
nj gueriií ixj ru vidj4 preciw recwihecor unu
<1c *1.1.1 I Dki,I r I iiijI h.I. h4vji<,)r 4i bâi>â9ica b(&nc3 ou sunplesmente
r<'<
lu dor <1j di'iiKj, jijiiut c^os,coniopopul^fTTvnrew ccsuiM
rw)efflMtD, fucom que se perra ioda e

a:jdit ronvk uma dispuia entreadvenátKtt,jamaiscivno

K''^ Adnna v ad>^fuu, pruviO^meivequaiidoesla se dá nojogo da
.i.ca, conuiiu^ a

CEA). para que sejam avaliadas e irtcarporaoas aos estudos preliminam
maranhemes crtm o pro;no.

i;uil(;uc- dicvdjíjr r Siioradez diameda dermia. Um pleuo, seja ele
)rr. 1!i'> I' u,f

Inovações(MCTl),o astronauta Marcos Fonies, nesta sexta-feira,em Sáo
Luít, a* primeiras cnraribuições da iniciativa privada para o Programa

de Desenvolvimento Iniegrodo do Centro Espacial de Alcântara(PDI*

do prnúama. indicando o comprometimento dos setores empresanaiS

il,<er. p *.i' dç^PAJ

A M'M d«' KurriilibLlp pMi

maior dademocncia.

Toma-se a^nd) mais deprimente eimianctáicaadernxa sucedida deMqun

***A apresentação d» REMA ocormi thiranee a 5'Reunião Onlmina
da ComissáA de Deseovolvimetio Integrado para o CCA(COI-CEA),
realiiJda em
Luís. na sede da FIEMA,com a participaçãodo ministre
e coRiiilva do MCTl. dmoerobetis doGnm deTrabalhoda PIEM A.

a moral,á tenra.a inteífidad» daquele ^uesaír» vitoriosa.Prinapalmmte

'Pen^a MarvihSo'. presmialmene.e dosoieitAiosdo COI<1&A

Doouiro lado, 0)0 perde lempoem^omaf odedoecctm.ed^.critKar.

Sem qualíw tft«o raso decoemida,sc coloca a avaliaraquik> que ainda

vtitualmenie. Fartiaparam do cverse o ai^ltilâD.EdOson B^du das
Neves,(XMdente da FIEMA.o vtce-govemadordo MaranMo.Carlos
BrarsdáQ.oprefeito de SSo Luís,Eduardo Br^o prefeito deAJcánura.

seQuer podeser quesiUmado. Aoaporaarum dedo ecobrar açdnefn um

Padre Williitn e o deputado federal, Alu&lo Mendes, representando

quaodo oderrotadocuirTxapouva impávido noarwoda atregáncia.

més.csquece sc da lei reversa, voltarilo-wpara si pr^oquatro outros

os parlamntaies,além de autoridades, ceprosentantes de entidades

dedm. cada um deles com a marca Indelével da omisâo.da Inoperáncia e
mà gesiSn.
<}iie autiUiOade iwje rero dermrado? Com que moral e direito se reveste
dos melhores valores ç inrencies, que noutm momemo,quando tivera

em^vesariali e poder público.

opominiO-kde. nadí hMra? Obviamente nào se deve pisar no derrotado. Ao
coiiirútio.

CONTEXTOI

Mutirão

Doação

A Pandemia do rtovn coronavírus tornou ainda maior «t cvfierj ;»elo
irofâmcnto de out/as enfenrildades. pensando em minimitar as** cenáiiri,

uma illsfiiiia, seja qiaal for a posiçlo quv dela saia, é rportuno
Es.se ano j

aot'»'Wpr o t-rni combate,

Fíibal beneficjou

o Hospital Universitário da UFM A(HU-UFMA), vinculado a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares(Ebverh)encerrou na última quinta-

comuits que sc|>useram a urtlclpar do sufrágio, mesmo frente a Covid*19.

alunos da Escola
Nossa Senhora de

29 pacientes entre 09 e 24 anos.O mubrâo, que já está m tua segunda

ffte sim,um inimigo de todos,

Fátima,localíuda

Faco uma analogia aoesfresidente da Câmara, ftcdrign Maia.que após a

na VIU Embníel

quanto ao cenáno poiiiicu. essa seria, inclusive, uma posiçfto de
.üinoelutor, que É quem decide o resultado dojogo dem«féiicn.
Al...i.1jlnar. djfamat,calumar o veivedor é fúsotea; do povo,dos cidadáos

luta pela disputa i* Casa. usou a palavra não paraatacar, mas para urtlficar.
Algurts rnremns aqui,leofcmir» que » eleva ali, ânirrtos exaltados acoLl
Esses sk com|imamet«eque.embora queflioiiívtis, podem se fazer
preseive(u dispUA Pertm.Jamais,apáspassado o c^dojogo.

açán social d.1

feira. 04.a segunda fase do Mutirão de EscoUose com a cirurgia de

ediçào, foi Iniciado na liliíma segunda-feira, 1*, t contou com a logíxiJca
dr qtytro salas de cirurgias e a ponlcipaçáu de mais ife 150 pruhtatunjt»
da HU-UFMA distribuídos no pré, trau « pós-omatòrio, além de 28

e que atende

profissioflals que vieram de outros estados Ele /oi realitado em parceria
com o Era^ian Spsne Study Crotç(BSSC)e o apoio da empresa

crianças rsa faixa
eOrja de quatro

Paialraeando a letn da música de um artistacontemporâneo,^tio se pode

espetar que a vida seja fria de iUedo,scó pena de morrer nasoUdàa c

MpdtrDnIc.

a cinco anos de
tdade; além de
alunos da Escola

A poiiuca. se)a ela emqual(^let imbua de nossas vidas, pois somo seces

Eney Santarta.
nuAiida pela

\>l'.n'ir.rs Fr.Djl cam alunos f,i lJ.rHn:3 lU
rsco^a Nossa Sciu-oia de Fatjsu comc.tkOta.-uJo os

politicm. e*ige wéoria.A população,dilerewememe do que preg**'

APAESáo Luís

novos marenazs escolares

preciso saber perder^.

algvmas teunas uUnpauadas.tem nwrrwna.Aii&id» como estasjá Jogaram
herxleimsdo "pjirlmóolo".

Piaufonna de e-commerce lider aa América Laiiru e em fone
crescimento, a Nimimhop acaba de anunciar que irá coniratar lOri novos
vulaboradons até o hiul do primeirosesnrsiie nu Brasil 50 hmclunárW»

começardo a trilhar na enrôresa ainda M primeiro irinestie, enquamo

(ie£/na\ milham,de prnonalidades no osiacismo político, sem terem

deisado quak|uei legado. A fláo ser aquele tobigto. que será gncado pelos

Contratação (I)

a outra metade será cvitrKada de forma gradua) até junho. Além dessas

Competição

vagas, outras 60 esiio sendo abertas também na ArgenUna e no Mémco.

Domingo(7)de decisão nn Campemato Maranhense Oe Vutcbol

tntemlr» ser uma postura iiuceitávei. princlMlmenie diante da conduta
re^pearisa difquele que sai vettcedor da disputa e n)o tripudia da derrota
alheia. Nesse pomo eni ;iafticu)ar. recordo-me daqueles fatídicos 7 x 1

7,competição promovida pela Federação Maranhense de Futebol

7(FM^7). A panlr das MMS,a Arena Olyrto, no bairro do Olho

Contratação (li)

d*Aguj, será palco da grande final da categoria Sub*15. Em campn,as

derrota, sentida por milhões, náo passamos a odiaros alemies. talvei are

equipes ÁiAurora e do Grimio Maranhense duelam (leln (fiula

As novas oponunSdades no Bjasít sãopara asárr.s deT^noloQla,
Pmiluui, Comereial, Mstkeilni Finançaa. Datios, Recursos Humanos

admlrd-lm, wiís vecKeram de forma honrada e rcspeiiarBin s grandeta do
adversário ilurartte e depois da partida.

Oa wis limes chegam a esta decisão com estilos dejoga bem
diferemn. Enquanto o Grimio Maranhense auosia suas hçhas em seu

em SJn Paulo(SP),Bragança Paulista ISF)e Belo Korlwnie(MC),
allnt de let funcdes especídcas que podem ser preenchidas com pessoas

aplicados pela Alemanha sobre a Seleçlo Brasileira.Apesar da acachapame

Lidar com o resultado, seja ele qual for, vitória ou derrota,é o qtte diferencia
« grandes dos tnedíocrw. Quando o perdedor enxerga a pessoa vitoriosa

setor ofensivo, ende possui o melhor ataque da competiçâocom 30

como inimiga,aquela que deve ser execrada,eliminada, perde uma grande

inmein, tendo sofrido apenas 7 gols.

guis marcatius,oAuroro é o oposto e confio em »uo defevi: a melhor do

Sje moram em qualquer cidade do Bmsll como regime full remcee oos
rpanamemos de Marketiog. Comerciais elhcnolt^a.)itips;í/www.

nuvemshop.com.br.Tjabalhe-na-nuvemshop

opomirtld» de realizar um autc«xame de consclêrKia que pode contribuir
para o autcKonbeclrrtenio. Deixa-seescapar,como água por enue os detlos,
uma preciosa oportunidade de evoluir coqua-nio ser.

Ln^a o apego á coisa publka,lomada como própria, ainda pcsu pnar,

ESTADO 00 MAIUNHÂO
PREFEfTURAMUNiaFAL DE CANTANHEOE ^MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL OE CANTANHEDE•MA

é prec50 entender ciue r^a vida tudo e apenas urru passagem, inclusive a
(xu|Uçáo em uma posiÇ^o,seja ela pcòlicaou privada. Acenar que nada é

AVISO 06 UCITACAO, I^EGÃO PRESENCIAL N* dOSrSOZI.

AVISO DE UCITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N- OOSCSil.O

nerno e que ludo muda conlocme a con|umuia quese apresenta. Blvez seje

O Murétípto do Canlarhede - MA. pc iatsrrootiio do pregooiro
ofionl o MfVtof EiTddíd Rodrigum Xavior Neto. tomo púbi«o.

csal o senhor Emicllo Rodrtgue* Xavier Nele. Uma púNuo. osM

qu« proTiowrd lolbçdo na HKCaliddde PreçSo Prosonoaf OB*
JETO: RoQisiro de Preços visando â Eventual e futura Aquisi»
çAo de Maierial de &q>ed]ente. de interesse das Secreisnas e

de Limpeza e Htgiene, vrsairoo atender as necessidedes das Se

o caminho mais prudente a sc* tomado.

Rkenieniente,em uma apar>çJopúWía,e fitósoío Francisco Boko disse
cavK m quais a pessoa derrotada rúo ai* lidar com a perda. Com

rtdiia pndc se lortalKeí ao atacaro opooeme, na vl tentativa de,
Jn momrntn, pnur como *osalvador",o baluarteda moral e bons
laisiumes.

Todavka, é de bom alvlw lembrar que o leíejá fora derramado e qi* niose

pode retomar uma posiçlo que nfo fora devidamene honrada no momenio

nponunn. Na passarela, lal cnmn uma escola de samba,a vida pede
passagem o desfila suavemente.Como a pbteia.o povo cama,vibra,elo^a.
debate e decide.

ci>m Cflil;i um doutro tk» sua crença e religião; e há aqueles dos poderes

cortstituidrrs. lutendo pesar a es(uda da Justiça, Mas do que nunca, na

;>iíiitica. i> dit.idu'i Justiça tarda, mas nio falha', há de prevalecer,E para
Melhor te recolher.

do Pragio Prsaonolal: O credervcamento a o rocebímertto dos

env^opes de hebilitaçfr) e proposta de preços será ds 06:00

na do dia 23 de fevereiro de 2021. Edital: O presenie edilal

esiarâ 6 disposição dos interessados rios segumies locais Por»
tol da transparén&a do Município: wwvcantannggg ma Qov.Pr.
Silo dOTCE/MA.
ma QQv.ar/sacoD. poderá ser soltOiaflO
etravés do e-rrai! cpii^cantahpde.ma,qov.br bem ccmo ser re»

Arties de aiiontar o dedo.lembre-se que ru política há pelo menos ires
Jiilgamemos pti^iveís de se eníreiitâr: o(wpular, nas urnas; o Divino,

muitos, pelo meniK um desses fardos, ha de Urar o sor». tim conselho:

Fundos da Prefelturs Munidpet de Canianhede/MA, Data do
Cfodenciamento. da antraga dos envsfopea e da raailaçlo

iirndo pessoalmente no Seior de Licitação, localizado na Praça
Paulo Rodnguof. n* 01. CEP.65.465-000, Centre- Centanneae/
MA,C3 de fevereiro ae 2021. Emidio Rodrigues Xavier Neto ••
Pregoeiro Ofioai do Mumcipic.

Mumcipio da CsntanDede - MA. por inwrmètho 40 pregoema ohprornovera.cslaçdo ira modaSdaOe PregSo Preierrcsal. OBdETO:

Regtsuo de Pre^s para d Eventual e FutureAquisrqAo Materrars
ctárias e Fundos de Prelenure Mun«pal de Cantanhede/MA
Data do Credenciamento, da entrega doa envelopaa e da lea-

lizaglo do Pregdo Preaenalil: O credertoamenio e o recadlmenlo dos envelopes da heeartaçdo a proposta de preços sers As
OSiIlB horas do dia 24 de fevereiro de 2021. Edital:O presente

edital estard a disposiçAodos Inleressados nos segulniea loceiS'
Portal da TransparAncaa do Município. nY—r-r^in^hede ma.oQv.

ÈI. Sito 00 TOE/MA: vnsnvim- ma onvnriaaeop poder» ser solicrlado evavês do e-mail; colfflcantanBrie.ma.oov.Br. bem como ser

reuredo oessoaimenie no Seior de Liotaçío. locallzedo na Praça
Paulo fiodngues, n-01, CEP'65.466-000. Centro-CanianheOe/
MA. 03 de fevereiro de 2021. Emidio Rodrigues Xavier NetoPregoeiro Ofiaal do Município.

A nossa escola é um ambiente para

estudantes motivados,Integrados
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única e enriquecedora.

Somos a primeira escola bilingüe

l»

BERÇÁRIO • INFANTIL

'

FUNDAMENTAL 1

de verdade do Estado do Maranhão
llmn cgtioi^e arnnçformnoom.

84/2020 e Parecer CNE 02/2020),
trabalhamos a Imersão na língua

Agende uma vislfa (98)98403-9333

'

aprendizado para a vida tocia

inglesa e utilizamos o currículo

e conheça nossa

metodologia: -

C0njl\J8^

(conforme Resolução CEE/MA

iNnn coucncAo pom n vioni

fS

brasileiro de acordo com as normas

da BNCC(8ase Nacional Comum
Curricular).

Í.ÍAVliiCJLAS ABSnrAS

3235.4150/98832.0133e>

j

UMIV IMINMLll-rLi/IVm

PRQC. 1

SEGUNDA -EEIRA.08 - FE\ EREIRO - 2021

' 1202 í

D.O. PUm iCAÇOES DF I KRCF.IROS

AVISO DE I.ICITAÇÃO, PREGÃO PRKSI•:^(1 Al, N' 0114/2(121.

menlo dos envelopes de habilitação e proposui de preços scr;i ás 16:30

OMimii;íplüdcC;iiiUinln;ili;-MA, pot inlciiiiciluuiu |)icuuciru olit uil
o senhor Emidio Rudriuues Xavier Nedi. lormi piihlico, i.]uc promo
vera licitação na modalidade Prcg.ào freseneial. OÍMETO: Regisiru
de Preçú.s para evemoal e llitura contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de urnas momiárias e prestação de serviços funerários

horas do dia 24 tle fevereiro de 2021. Edital: O presente edital estará

para atender a demanda da Seerei.iria Municipal de Assistência So
cial do município dc Lanianhede - MA. Data do (Trcdenciamenio,
da entrega dos enveltjpes e da realização do Pregão Presenciai:
O credenciamento e o recebimento dos eiiselopes de habilitação e

á disposição dos inlcrcs.sados nos seguintes locais: Poilal da Transparéiiela do .Município: vv ww.eanuinheae.ma i-ov hr site vlo TCB'MA:
wvvw.tcc.ma.gov.br.saeop. poderá ser solicitado através do e-mail:

cplúieanlahcdc.ma.üov.hr. bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, n"OL CEP:
65.465-1100. Centro

C;mianhcde/MA. 03 de tévcrciro dc 2021.

Eniidlti Rodrigues Xavier Neto - Pregoeiro Oficial do Município.

proposta de preços seni às 16:0Ü horas do dia 22 de levereiro de 2021.

Edital: O presente aiilal esiunã à disposição dos interessados nas seguintes
locais: Portal da Tninspaivncia do Município: www.eariimihcde.ma-gov.br.
site doTC£/MA:svwsv.ice.tna.Bov.hr/sacop. podeni ser solicitado atra\'és rio

e-mail: cnlãücantaheilc.mtLgov.br. bem como ser letindo pc.ssoalmentc no
Setor dc Licitação. íocaii/.ado na Praça Paulo Rodrigues, n" OI. CEP;
65.465-000, Centro

Canlanhcdc/M.A. Os dc fevereiro de 2021.

Emfdio Rodrigues Xavier Neto - Prcgoeiro Olieial do .Município

AN í.SO DE LiCiTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N"(108/2021.

O Monicipio dc Cantanhcdc - MA,por intermédio do pregocim otieial
o senhor Emidio Roílrigiies Xavier .Neto. toma público, que promo
vera licitação na modalidade Ptcgão Presenciai. OBJETO: Registro de
Prcs'os para futuras c eventuais aquisições de Medicamentos Fannãcia
Basiea. Medieamenios Injetáveis. Iiisianos Médieo-hospitalare.s. Mate
riais Laboratoriais. Materiais Dilontotógieos e Mediearnenios Controia-

vlos (Psieotrópiecisi para atender as necessidades da Rede Municipal de
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESF.XCIAI, N" 005/2021.
O Município de Caiilanhedc - MA. por intermédio do pregoeiro oli
eial u senhor Emídio Rodrigues Xavier Neto, loiiia público, que

^promovera licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO:
Registro dc Preços \isatulo á Eventual c Kniuta Aquisição dc .Vlaierial dc Expediente, de interesse das Secretarias c Fundos da Prefeitura

Mimicipal dc Cant;inhede/MA. Data do Credenciamento, da entrega
dos envelopes e da realização tio Pregão Presencial: O credenciamen
to c o recebimento dos envelopes de habilitação e pro|xi.slii de preços será
às 08:00 horas do diu 2.4 de fevereiro dc 2021. Edital: O presente edital
e.siatáà disposição dos Tiiieiessados nos seguintes locais: Portal da Trans

Saúde de Cantanhedc/MA. Data do Credeiieíameiito, da entrega dos
envelopes e da realização do Pregão Presenelal: O credeneiamento e

o reeebimenii. do.s envelupcs vie habiliiaçào e proposta Je preços será às
U8:lll) horas do dia 25 de fevereiro de 2U21. Edital: O presente edital
esiaiú á disposição dos interessados nos seguintes locais: Poiial da Trans
parência do Mlulieipio' vvvvw.eaiitanherlg.ina.gov hr .site do TCE/MA:
vvvvwice.m.v.gQv.br/s.neon. poderá ser solioiiado através do c-mail;

enlfu-eaiiiiihede.ma.gov.hr. bem como ser retirado pessoalmente no
Setor tle Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, n" 01, CEP:
65.465-000. Centro - Cantanhedc/MA, 03 de revciviro de 2021.

Ernídio Rodrigues Xavier Neto - Pregoeiro Otieial do Município.

parência do Município: www.cantanhcdc.ma.gov.lrr. site do TCE.MA:

tvw\v.ice.nia.gov.br,'saeop. poderá sei' solicitado através do c-mail: cpCn"
canlaliedc.ma.gov.br. bem como ser reiü-ddü pessoalmente no Setor de
Licitação, localizado na Praça Paulo Rodiigues. ii" 01, CEP: 65.465OOt), Centro - Caniaiihede/MA. 03 de fevereiro de 2021. Emidio Ro

drigues Xavier Neto - Pregoeiro Otieial do Miinieipio,

AMSO DE l.ICri ACÃO.PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2021.

O Muiiieipio de Canlaiihede • M.A. por inlermediti do pregoeiro ofi
cial o senhor Emidio Rodrigues Xavier Neto. torna público, que
]vrtiiuovcra licitação na moilalidade Pregão Presencial. OBJETO:
Registro tle Preços, do tipo menor preço, visando a l',veniual e Futu

ro lãirnecimento de Internet com Link Dedicado por Meio de Fibra
AVISO DE LiaTAÇÃO;PREGÃO PRESENCIAL N"006/2(121.
O Município dc CaniMiihede - MA. por imermédio do pregoeiro oti
eial o senhor EmidUi Rodrigues Xavier Neto. lonui públito. que
promovera licitação na modalidade Pregão Piesencial OBJETO:

Registro de Preços para à Eventual e Eiiiiiia Aquisição Maicriai.s de
Limpeza c Higtcnc, visando atender as ncccssidadcN das Secretarias

^e Fundos da Prefeitura Municipal de Cantanhcde/MA, Data do Credenciunientu, da entrega dos envelopes e da realização do Pre

gão Presenciai: O credenciamento e o recebimento dos envelopes
de habilitação e proposta de preços será às 08:011 horas do dia 24 dc
fevereiro de 2021. Edital: O presente edital estará à disposição dos
Interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do .Munieipio: vvww.cantanliede.ma.gov.br. site do TCE/MA: vvww.lce.ma.üov.

Olieii para Atender as Neee.ssidadcs das Secretarias e Fundos Munici
pais tle Cantanhcdc MA Data tlii Credenciameiilo. da entrega dos
envelopes e da realização do Pregão Preseneial; O eredeiieiamenio e

o iceebimeiiiii dos envelopes de h.ibiliiaçãti e pmposta tle preços será ãs
liiiras do dia 26 de fevereiro ile 2021. Edital: O presente edital
L-siaia :i Jispiisição pov imeressailo.s nos seguintes liveais' Ptaial da Trans-

paréiieia do .Município: wvvvv.eaiitanhcde.iii:i.L'iiv br. site tio TCE/MA;
wvvw.iee.ma.gov.hCsaeon. ptalerá ser solicitiulo através do e-niaii: epif?/.;
eanlahetle.ma.uov.hr. bem como ser ivtiratlo pessoalmente no Setor dc
Licitação, localiztidoria Praça Paulo Rodrigues, n"01. CEP:65.465-000,
Cenlro - Camanhede/MA. 03 de fevereiro de 2021. rmidíii Rodri

gues Xavier Neto - Piegtreirti Olieial tio Município

br/sacop. poderá ser solicitado através do e-mail: cplui eatilahede.ma.

AMSO DE LICITAÇÃO. PRF.GÃÍJ PRESENCIAI. N" ÜI0/202Í.
O Município tle Cantaiihetle - MA. por iniermcdio do pregoeiro oti

gov.hr. bcin como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação,
localizado na Praça Paulo Rodrigues, n"OI, CL!': 65,465-000, Cenlro

eial o senhor Emidio Rodrigues Xavier Neto, toma público, que
promovera licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO:

•• Cantanhedc/MA. 03 de fevereiro de 2021. Einíiliii Rodrigues Xa

Regislro tle Preços para a Eveaiual e Futura Aquisição tle Gêneros

vier Neto - Pregoeiro ütieial do Município.

Alaiieniieios para aientlcr a.s neeessidades das diversas .Secretarias

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N" U07/2021.

e I iiiuios Municipais da Prelcilura Municipal de Canlanhede .MA.
Data du Credenciameiilo. da entrega dos envelopes e da realiza

O Município de Cuntanhctic - MA, por Iniemiédio do pregoeiro oli
eial o senhor Emíüiu Rodrigues Xavier Neto. torna público, que
promovera lieilaçâo na modalidade Pregão Presencial. OBJETO:
Contratação dc cinpresa especializada para a piesiação dos .seiv iços

de licença e cessão de direito de uso dc sotlwarc integrado para gestão
municipal nas áreas dc contabilidade pública. Ilcilaçõcs, publicação'
hospedagem de dados, tolha de pagamento, tributos, almoxarilãdo.

ção do Pregão Preseneial: O erctleneiamcnio c o recebimento dos
envelopes >le habilitação c proposta de preços será ás I4:(t(l horas

dti dia 26 tle fevereini de 2021 F.dllal; O presente edital estará á
disposição tios interessados no.s seguintes locuis: Portal da Transpa
rência lio Miinieipio. vvvv vv.eaiilatihetle.iiia.eov br. site tio fCH/MA:
vv vvvv.tee.ma.uov.br saeop. poderá ser solieltiulo atrové.s do e-mail:

eriFü cantiiliede.ma.aov.br. bem como ser retirado pessoalmente no
Setor de Licitação, locali/adu na Praça Paulo Rotlrigues. n" Ul. CEP:

patrimônio e suporte técnico, de interesse da Picfciiura Municipal dc
Caiilaiihcde/MA. Data du Credenciamento,da entrega dos envelopes

65.465-(K)L). Centro

e da realização do Pregão Presencial: O crcileiicitimenlo e o recebi-

Eniídiu Rodrigues Xavier Neto - Pregoeiro Olieial do Miinieipio.

C.inlunhetic/MA, 03 dc lévereiro dc 2021.

