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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

~
PUBLICAÇÃO MURAL
A VISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2021

A VISO DE LIC ITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021. O Município de Cantanhede
-MA, por in termédio do pregoeiro ofi cial o senhor E m ídio Rodrigues Xavier Neto , torna público,
que promovera licitação na modal idade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de Preços, do tipo
menor preço, visando a Eventual e Futuro Fornecimento de Internet com Link Dedicado por Meio
de Fibra Óti ca para Atender as Necessidades das Secretarias e Fundos Municipais de
Cantanhede/MA. Data do Cred encia mento, 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 26 de fevereiro de 2021. E dital: O presente edital estará à
disposição dos interessados nos seguintes locai s: Portal da Transparência do Município:
' ' W\\ .cantanh(:UC.ma.gov .br, site do TCE/MA: W\\'W.tcc.ma.t!.ov.brlsacop, poderá ser solicitado
através do e-mai l: cpl ~à,cant ahcdc . ma.gov.hr. bem como ser retirado pessoalmente no Setor de
L icitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, n° OI, CEP: 65.465-000. Centro Cantanhede/MA, 03 de fevereiro de 202 1. Emídio Rodrigues Xav ier Neto - Pregoeiro Ofi cial do
Município.
Cantanhede/ MA, em 08 de fevereiro de 202 1.

Emid62d~

Neto

Pregoeiro Oficial
Portaria n° 083/202 1

Praça Pa ulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.canta nhede .ma .gov.br
cpl@canta nhe de .ma .gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada cópia do Edital
e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Presencial n° 009/2021 SRP, datado de 03 de fevereiro
de 2021, a ser julgado em 26 de fevereiro de 2021 às 08h00min, no Mura l de Avisos desta
Prefeitura nele ficando pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias útei s.

A referida licitação tem por objeto o Registro de Preços. do tipo menor preço. visando a
Eventual e Futuro Fornecimento de Internet com Link Dedicado por Meio de Fibra Ótica para
Atender as Necess idades das Secretarias e Fundos Municipais de Cantanhede/MA.

Cantanhede/MA, em 08 de feve rei ro de 2021.

Emí io Rodriga bNeto
residente da CPL
Portaria 11° 084/202 1

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma .gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

P REF EITURA DE
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.....................

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório n° 009/2021 SRP, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item , as publicações do A viso 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
www.cantanhede.ma.gov.br.

Cantanhede/MA, em 08 de fevereiro de 2021 .

Emí(J.d{l.~ Neto
Pregoeiro Oficial
Portaria n° 083/202 1

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro .
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl @cantanhede.ma.gov.br

Política
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA I,IUNICIPA~ DE CANTANHEDE- MA
AVIS O DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N' 007/2021.
O Munocil)lo do Canlanhede - MA, por ontermédoo do pre~oeiro
oficial o senhor Emidlo Rodrigues Xavier Noto. torna púbhco.
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Sociobiodiversidade: o caminho do Brasil

dos SOIVIÇOS de licença O cessAo de doreilo de USO de software integrado pora gestfto municipal nas óreas de contabtl dade
pública. liataçOes. publicaç4olhospedegem de dados. folha de
pagamento, tnbutos. almoxanfado. patnmOnlo e suporte léanico.
de interesse da Preleiluro Municipal de Canlanhede/MA. Cala
do Crodonclamonto, da ontroga dos envelopes o da realiza·
çilo do Progilo Presencial: O crodencoamento e o recebimento

Uma das grandiosidades
do Brasil é conscituída ptla
sociobiodiversidade. Valorizar
os aspectos cuhurais e naturai~
diversificados que compõem
a identidade brasileira é viral,
sobrt>tudo no momento em qur
a nossa naç3o. infellx.mente,
atrJvesSJ uma quadra de
dificuldades, Inclusive 11.1.lrtll.l
internacional.
Em contraste com tanto'\ erros na
esrera rroeral, fonatecemos as
iniciativas pioneiras do Programa
Maranhão Verde, que conjuga
romento e assistência tkn lci para
apoio à capacidade produllva das
comunidadrs rradicionais.
Nesta semana, rm mais wna
aç~ inédita, avançamos com o
~ma MaranhJo Vert!t- Euo
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estará â disposiçAo dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Munlclpio:

sole do TCE/MA:
através do e-moil.

www c ootanhede ma goy br,

. pode ré ser solicitado
, bem como ser re-

0
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I1 MA,
03 do fevorooro do 2021. Emldlo Rodrigues Xavi er NetoPregoeiro OriCial do Munlclp•o. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA.MUNICIPIU- DE CANTANHEDE - MA
AVI SO DE UCITAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL N' 008/2021 . O
Mumcipio de Cantanhede - MA. por Intermédio do pregoeiro ofiaal o senhor Emidlo Rodrigues Xavlor Not o , toma pUblico, que

promovera licolaç4o na modalidade Pregao Presencial. OBJETO:
RegosiiO de PrGÇOs para futuras e eventuais aquiSições de Me·
d1camentos Farmâoa Bástea, Medicamentos InJetáveis. Insumos
MédiCO-Ilosp•talares. Malona•s Leboretonais, Matenais Odonto16gocos e Medocamentos Controlados (PsiCOtrópicos) para atender
as necessidades da Rede MuniCipal de Sailde de Cantanhede/
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a fim de pottnciahz.ar ath1cladfos
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edital estarâ é d1sposiçao dos interessados nos seguintes locais:
Portal da Transparénoa do Munlclpto vovw çantanhede ma gov
b!. Slte do TCEIMA
. odern sar soliCItado através do e ma1
bem como ser
, reürado pessoalmente no etor de Lic1taçêo, localizado na Praça
Paulo Rodnguos, n' 01, CEP. 65. 46~. Centro - Cantanheáe/
MA. 03 do fevereiro de 2021. Emldlo Rodrigues Xavier Neto 1 Pregoeiro o roc,al do Munlclplo.

Em a1endimen1o à solicitação de

reirantes, o deputado estadual

4

Ouane (Republicanos) fot

visita nesta sexra.reira (5) ao
tradicional Mercado do Peixe
de São Luis, locallx.ado na Praia

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N' 009/2021. O
Mun~clpio de Canlonhodo • MA, por lntonnéd1o do pregoeiro oficial o senhor Emldlo Rodrigue s Xavlor Neto, torno público. que
promoveralicitaç4o no modolidade Pregao Presencial. OBJETO:
Registro de Preços, do tipo menor preço. visando a Eventual e
Futuro Forneomonto de lntemet com llnk Oed1cado por Meio de
F1bra ótica para Atender as Necessidades das Secretarias e Fundos Mun1opals de Contanh~e!MA. D ata do Crodcnclamc nto ,
da entrega dos onvo lopo s o d a roallz.açlo do Pregao Presencial : O credonoamento e o recebimento dos envelopes de habi-

htaç4o e l)lroposlo do preços sor6 h 08:00 horas do d•a 26 do
fevoroiro do 2021 . Edlllll: O presen:e ed•lol estorâ á disposiç4o

www

ESTADO DO MARANHÃO
' REFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE- MA

I AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N' 010/2021.
1 O Municip•o de Cantanhedo - MA. por intermédio do pregoeiro

oficoal o senhor Emldlo Rod~gues Xavier Neto. torna públi·
co. que promovera hcllaçao na modalidade Pregao Presencial.
OBJETO: Registro de Preços para à Eventual e Futura Aqu•siç4o de Gêneros Ahmentlc•os para atender as necesSidades
das d1versos Secretanos e Fundos Municipais de Prefeitura
Mun1cipal de Canlanhede/MA. Cala do Credenciamento, da
entrega dos envelopos e da reallzaçao do Pregao Presencial: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de
habilitação e proposta de preços serà às 14:00 horas do dia
26 de fevereiro do 2021. Edital: O presente edital estarâ à
dosposiçao dos interessados nos seguintes loca1s: Portal da
Transparência do Municlpio. www caotanhed e ma ooy br site
do TCE/MA·

www tco ma goy bUsocoo, poderá

I

j'

no Setor de t.octaç4o. localizado na Praça Paulo Rodrigues.
01. CEP 65.46~. Con110- Cantanhede/MA. 03 de févereiro
de 2021 . Emldlo Rodrigues Xavier Neto- Pregoe1ro OfiCial do
Mumcip10.

se r solicitado

através do e-ma11 col(f!)cantnhedo ma gov br bem como ser
retorado pessoalmente no Setor de Licotaçao. localizado na Praça Paulo Rodngues, n• 01. CEP 65.465-000, Centro - Canlanhede/MA. 03 da fevoreoro de 2021. Emldlo Rod~gues Xavier
1 Neto - Pregoeiro Ofleal do Municlpio.
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(AGERP), :o fom do 1rabalharem

junto oos Sl'us pG\'OS. Ao todo,
cst,,o sendo inve5tidos RS 5
milhões no novo eixo de .1çâo.
Estamos mostrando que · em vez.
de llptnos "gr.mdrs projetos"
supost~mentt' rtdentort'S · o
caminho principal é apoiar a
economia r..l da sociedado. Esse
f o m.:~lo1 projtto econõmico
r um.1 vrrdadeira "ob:a
t:Struturilnte", poas mud.1 a face d.l
socoedade.
A ime~.io de ilÇÕtS de inclusõo
socioprodut1va, valorização
dt noss.tS nquf'z.as natw.ús e

culturais e respeito aos sabertS
tradicionaiS. solidificados a
panir do pennJnente diálogo
entre o Estado e a socicd<tde
civil. compõem o cJminho
de oponunidades p.1ra o
desenvolvimt:uto sotlal llt:l~ssário
ao país.
É nesse comexto que
segui mos fonalecendo outro
progra ma governamental
que prioriz.a a valorh.ação da
sociobiodiversidade: o Maranhâo
Quilombcla. ConSlllUido de vl1las
políticas públicas, o programa
avançou com a criação do Selo
Maranhão Quilombcla. que
valori:r.a a produção local.
Os produ1os com Selo Maranh3o
Quilombola já conquistarilm
atenção nacional e. a panir drste
mês, pas.sam a faur pane do
portfólio da -~anup_ Brasil na
CltxJ, qut' romrrcializ.a Jlimcnlos

de produtores da agricultura
familiar por meio de assinatura
nacional, alcançando clientes
d~ 20 est"dos brasil('iros. Neste
ano, vamos ampliar o Programa
Maranhno Quilombola, inclusive
com a contratação de centenas
de Agentes d~ Oesrnvolvimemo
Rural Quilombo! a, nas 5 rotas em
qui.' estamos trabalhando.
Thls Iniciativas se lntegrar!io a um
Plano do Rl'<up<ração V.rdo. que
v,11 esumular a nossa economia
com a geraç3o de trabalho e
rend.l, si ntonizando-nos com
o que há de mais avançado no
mundo, como t'Slamos vendo no
debate internacional, inclusive
no novo momento da politica nos
Estados Unidos. Economia verde
e popular. tsSe é um caminho
fSlraoégico p.1ro o Brasil. que n.io
pode str uma _plantation_ no
mundo de l«ulo 21.

Após vistoria, Duarte vai destinar emenda
para revitalização do Mercado do Peixe

Data do Credencia ment o , da entrega dos envelopes e da
çJo do Pregl o Presencial : O aedonaamento e o recebi·

dos mteressados nos segu1ntes locn1S Portal da Transparênoa
do MunJdpiO
camanhede ma goy br, Slte do TCEJMA: ~
tçe ma goy brtsacoo. poderé ser softatado auavés do e-ma11
cpi#CQQ!ahede mg goy br bem como ser retJrado pessoalmente

produtivas jã ex istemE'S, promover
o desenvolvimento territorial e
garantir a segurança alimentar dos
povos Indígenas.
Técnicos Indígenas roram
lnco~)()t ados l EiJUÍfK' dl' t\génci<~

Gr.:tnde.
Inaugurado em 1995, o eSpJÇO
do dimibuição do pescado da
capital requer manutenç3o pJra
orerecer melhores condições
sanit~rlas e estJuturals Jos
consumidores e trabaltmdores.
"Vc1mos destinar emenda para
revitaliz.a(3o e garan1ir acesso
ao ambienle, que é hnllDrlanu~
para a dist ribuiç~o de pescado.
Assim. os ronsumidorts ter3o
pre,..ção de serviços com
quillidatle, e us l.'Umtrdantts
tfrào geraç.So de emprego, rrnda
e desenvolvimento•·. garantiu o
deputado.
0 rc1rante Adelson Júmor dasse
que atualme-nte os profiss1ona1s

e-st3o prejudicados em razão
de problemas na pane interna,
mas pclncipalmente em torno do
fSpaçn.
.. As l11terius. a rrente. o
rundn. N3o tem um bom
estacionamento, não tem
acesslbilldade. O saneamento
básico é bem precário. A geme
lri'lb3lha com alimentos, ent3o é
Jlrcciso um ambient e adequado.
De rora, a pessoa j.i pega aquele
susto porque não tem uma boa
recepçJo", disse ele, rererindo·
se às condições sanitárias
Insalubres.
Na mesma linha, o presidente
do Mercado do Peixe, Jocl
Nogueira, também feirante,
mencionou que .1s condições
atuais afa~tam consumidores
t, l.UI1Sl"Qtltnttmeme,
comprometem o sustento
de todos que Vl\'fm da
comercialização no espa~o.

Duane convcr1a com feirantu durante visita ao Mercado do Peixe
.. Eslá\·amos ã mercê do descaso.
e essa emenda do deputado
Ouanr P fundamental para
melhorar o OOS50 local de

trabalho e orertcer melhores
rondtçWs para os chtntc.>s.
Enrrentamos uma grande
C"dr-ind~o~ de acnso... pontuou.

Bolsonaro diz que estuda projeto de lei
para mudar ICMS sobre combustíveis
O presidente Ja1r Bolsonaro (sem

panido) afim>ou na sem-leirJ (5)
que- o govemo estuda apresentar

um proje1o de lei ao Congresso
p.~ra que o ICMS (um lmpoSIO

es1adual} passe a ser cobrJdo
sobre o prt(o nas refinarias, e n3o
nos postos de gasolina.
"Caso seja juridicamente possível,
apresentaremos na próxima
sellldna, fazendo rom que o ICMS
venha a incidir sobre o preç-o
do combustí\'cl nas ttfin..JriJ:s. E
quem vai definir esse pcrcenlual?
Serão as rtspecli vas assembleiM
legislativas", afi rmou Bolsonaro.
O governo federal 1em discutido
evmnr.ais fonnas de compensar a
allil no Plt'W dos combusú"eis. "-lt
1em levado a movimentOS grevistaS
de caminhoneiros.. Nesta 5ef1'l.ol1Y.
no enramo, wn atO ma.rcado por
pane da categOria ,.,.. baixa ados.lo.
Segundo Bolsonaro. c
bule.>
dar mais pre-isobilidadt aos ,~fores

pro'""

cobr.ldos.
"'Pret~:ndt-mos f<~z.tr um pruJetU
de lei complementar a ~r
apresentado ao Parlamtoto dt

forma que a prt>vis1bihd.lde do
ICMS se raça preseme. assim
como o PISICofins. Olldf' 1enlOS
urn v~.~Jor fixo para o preço do lluo
dt RS O,JS", disS<. U preço de
combuslível nas 1efirurias. etapa
Jnterior à cheg<~da do produto aos

~~~~s~~aâ~~:á~!c~~!~!x.~ •

por htm de combustível usando
uma metodologia, vai arrecadar
com nossa propostJ 'm~:nos X·
por outrJ metodologi..J", <~fumou
Dolsonaro.
ApcSJr de falar na menor
tnbutaç.\o, Bolsonaro falou em
outro momtnto qut acredita qur
nlo haverá impacto fiSC'al para os

estados. "Quem vai definir o valor
fixo de ICliiS ta sua respoaiva
As~mbleia l egisliuva. Não
vai haver ntnhuma lmerferência

nossa do que eacordado peles

wnhorts go\ernadom", afinnou.
'" E cada estado pod(>f.i razeor o
valor fixo par3 ICMS Teremos
um.. wnl'U!Wncia leJI e S<~ud.ivel
rmre os estados'", disse. H5
ma1s deo um ano. llolsonaro

/\v_ Litorâ n ea, 3 00 - Calh a u
~
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responsabiliza governadores pelo
aumento de pr~ nas bombas.
Em fewreiro de 2020, ~\e crilicou
os estJdos falando qut' o valor do
tributo prejudicavJ o consumidor
e que uma possível medida seria
uma lei complementar para o
ICMS passar a ser um valor fixo
por litro, e não mais aplicado à
média de p~os nas bomh<l~.
O anUncio desta sexta foi feito
pelo presidente Jair Bolsonaro
(sem panido) oo lado dos
mini!ttros \Valter Braga Netto
(C.sa Civil), Paulo GuedfS
(Economia). Tarcísio de
Freitas (lnfraestnuura), Beonto
Albuquerque (Minas • En<'l!ia) •
Luit Eduardo Ramos (Stcrelarla
de Governo).
Os membros do governo ainda
esludam a viabilidadt jurldlu
da proposta. "Os estudos 1êm
como objf'UVO conft-rir srgurança
JUridica ('um ngoroso d1alogo
rederativo, respeitando a
autonomia dos f'nteS, t orerectr
UmJ soluç3o que ~ja crivei,
juridicamente sustentável e.

ponanto. srgura .., afirmou o

~~~"t~~·:~~~~o~n~~JtGU).
OulrM medidas IJimbém são

~~~tn~~~ ~~~oev~~fir!v{t~~utos

rederJiS) <!pllcado a combustíveis,
mas rcssaha que é preciso
uma rorma de compensação
p.m n.lo Infringir a Lei de
Responsabllidadt Fiscal.
"A palovra compensoç.io é
exatamente compromisso com a
1esponsobllldade fiscal. Tem que
l~r uma compcnSJç3o", afirmou
Guedes. Sogundo Bolsonaro.
tambfm ~ Hludada alguma
medida lig>da ao preço de gãs.
De acordo com a FecombustÍ\'tis
(Federaç~o Nacional do
ComErcio de Combustíveis e de
Lubrtficanles). o ICMS (lmposlo
tsladual) vana de 12% a 25%
de preço do di.,.!. Também
t aplicado sobre o produto os
imposlcs federaos PIS e Colins.
qu~ correspondem aiU.al~nle a
RS 0,35 I 5 por fluo de di=l A c
RS 0.1480 por lirro de biodi,...l.
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AVISO DE LI C ITA ÇÃ O. PR EG ÃO PR ESENC IA L 1 " 004/ 2021.
O Mun icípio de Cantanhede- MA, por in termédio do pregot: iru oficial
o senhor Emídio Rodrigues Xavier Neto. torna pLiblico, que promovera licitação na moda lidade Pregão Presencial. OBJ F:TO: Registro
de Preços para eventual e futura contratação d~: pessoa jurídica para
fornecimento de urnas monu:írias c prestação de sc r\'i~· o~ lim c r~rio~
para atender a demanda da Sl·~o:rctaria lunicipal de As; i ~ têm:ia Soci:li do município de Cantanhctk MA. Data du \ rcd cnl:iam cn!U,
da entrega dos envelo pes c da rc ali t. a ~·:i o d o Prcg ii u l' rl'~ l· n c ial :
O crcdcnciam~:nlo c o r~:ccbimcn t o dt1s 1.:11\ cll1pl·~ tk habil itaç:iu c
proposta de preços s~rá :is 16:00 horas do dia 22 de fc w rl'iru ele 2t121.
Edital: O pre ente edital cstar:í ft disposição dos imcr.:s>adn~ nos ,:cguimc,
ltx.:ais: Portal da Transparência do Munidpiu: '' '' \\.cantanhcd.:.ma.god>t.
~i te do TCI:IMA: \V\Vw.tcc.ma.gov.hr/sacol2· pod.:r;'t ~cr soli..:itado alt:l\ é~ do
e-mail: cpl@cantahede.ma.gov.br, bem como ser reli1:tdo pessoa hn~.:ntc nu
Scwr de Licitação. lo~.:a l i"ado na Praça Paulo Rodngucs, n" OI, CTP:
65.465-000, Centro - Cantanhcdt:/MA, 03 de fc\'Cl'l'Íro de 2021 .
Em id io Rod rigues Xavier Neto- Pregoeiro Olici.li do Município.
AV ISO DE LICITA Ç ÃO. PREGÃO PR ES ENC IAL N" 005/ 202 I.

O Município de Cantanhcdc - MA. por intermédio do pregoeiro oliciul o senhor Em ídiu Rodrig ues Xa\'icr elo, !Orna públiw. que
promovera licitação na modal idade Prcgiio Prcscncial. OllJ ETO :
Registro de Preços visando ;i Eventual c Futura Aquisição de Material de Exped iente, de imcrcssc das Sc~.:rctari as c Fundos da Prcli:itunt
Mun icipal de Cantanhcdc/MJ\ . Data do C redenciamento da l'ntrq:a
dos envelopes c da rea lização do l'rc!!ão l'rl'scnl'ia l: O cn.:tknci:lml·nto c o rccebimen!O dos cnvclopl:s tlc habilitac,:Ül1c proposta tl~: pl'l:c,:o' ,l·rú
às 08:00 horas do dia 23 de l'l'\'l'reiro de 202 I. ~d it a i : O presente ..:dual
cstarú ú disposição dos inter..:ssados nus seguinte~ luc;us: Purtul da Tnubparência do Município: \V\\'W.t:antanheJe.ma.go,·.br. ~i11.: do TCI \1:\·
www. tcc.ma.gov.br sawr.. pud~:r~i s~.:r solicitado <lira\.;, d\11.:-mail. tPL•!..
cantahcdc.ma.!!O\.br. bem como 'er retirado pe,soalment..: no Sctlll de
Licuação. localizado na Praçn Paulo Ro dngucs. n'' OI, l'I :P: c,:; 465000, Centro - Cantanhcdc/ MA. 03 de r~.:, cn:iro lli.: ~ 0 21. Emirlio Hoc.Jri gues Xavier Neto - Pregoeiro Olicial do tvluni..:ipi,l.
AV ISO OE LI C ITA Ç ÃO. PRF.Gi\.0 PRESE NC IAL N" 006/ 2021.
O Municí pio de Cantanhcdc - MA. por intermédio do prcgn..:iro oficial o senhor Emíd io Rodrigues X:wirr Nrto. torna públicu, que
promovera licitação IHI modalidade Pregão Presencial. OBJETO:
Registro de Preços para ú Eventual c Futura Aquisiç:io MateriaiS de
Limpeza c Higiene. visando atender as necessidades das Sccr..:tanas
c f undos dn Prcrcitura Municipal ch.: Cantanhedc!MA. Data do C reth:n ciam ento, da entrega dos envelopes c da rcaliza~·iio do Pregão Prcsl'ncia l: O en.xlt:nciamcnl,1 c o r..:t:t:bimcnl\1 ckls t:IIVt: lupc:,
d..: habi litação e proposta tk preços scr:'t :is 08:00 horas do dia 24 d t•
fevl'rriro dr 202 L. Edital: O presente.: edital eswrú ú lli,posi~·:io do~
inlcrcssatlos nos seguinte~ locai,: Portal da Tran~part:m.:ia do :\lunidpio: www.cantanh~de.ma.gov. br. si te do TCE MA: WW\\ ,In: .ma.!!O I.
br/sat:op. podcr.i ser sol iciwdo atra\'.::s do c-mail: cplra ~.:antahcdt· . ma .
gov.br. bem como ser retirado pcssoalmcme no S..:wr de Ltl'i ta~· :'to.
lm:alizado na Praça Paulo Rodrigues. n" OI. C l~ l': 65.-165-000, Ccnlru
C:antanht:dt:/MA, o:; dl' ll'\ ..:rcinl de· 202 1. l·: míclio Ruclri)! ll l'\ :-. aVil'r 1 elo - l'n:gm:iro Oficial do Munil:ipio.
AV ISO DE LIC ITAÇ ÃO. PREGAO J>RES E C IAL " 007/ 202 I.
O Município de Cantanhedc - MA. por intcrmC::dio do pr..:gociro oficial o senhor Emídiu Rodrigues Xavier Neto, torna público. que
promovera licilaç<io na modalidade Prcg<io Prcscn~.:ial. OBJETO :
Contratação de empresa espct:ializada para a pr,·swçiiu dos ,;..:rviços
de lit:cnça c cessão lk direito de uso de softw<J rc imcgrado para gcst~o
munit:ipal nas ãrcas de ..:ontabilidade pública. licita~·ões. puhlica~·àol
hospedagem de dados. folha de pagamento. tributos. almo,,m tiHiu.
patrimônio c suporte técnico. de interesse da Prcfei tum Municipal ck
Canlanhcdc/MA. Data elo C redcnciamcnlu, d a ent rega dos envelopes
c da realizaç:iu do l'rrgiio l'n•scnrial: O crclk n..:iamcnlu c o rc~:.:hi-
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mcnlo do, em elop.:s de habil it:u,:ào e proposta d~: prcço~ Sl'I'Ú ús 16:30
horas do clia 24 til' r~ vcrciro de 202 1. Edi tal: O pn:sentc edi tal cstarü
:, disposição dos inll.:ressatlos nos seguintes locais: Pona l da Transpar.:m.:ia do Município: www.<.:antanhcde.ma.go v. br. >i ll' do TCE/MA:
\I 1\'W.h.:t:.ma.gm .hr/sa~,;up. potl..:rú ser snl i~o:itml o al nl\ (:, do e-ma i1:
eplfa..:antahcdc.nut.gll\.hr. hem ~:umu ser ret irado pc~~oalmc ntc llll
Sc·tor tk l.tl'tlaçiiu. lm:al1tadu na Praça Pau lu R l1tlnguc~. n'' ()I. CCP:
(15 46:'-000. t'l·lllrll
( a111.1nh~·dc MA , OJ de ti:,cr..:1ro th.: 2021.
F: midi u R u d rigut·~ .'\a vil' l' '\ l'IU- Pregoeiro Oflt'lal do Muntcí pio.
1\\ ' ISO DE I.I C' ITAÇÃ O . I' REGAO PR ES Ei\ CI AI. N" OOX/2021.
O !VIuniciptu dc ( ;llllanltcJ.: ·M/\. por inl..:rml:dto do pregoc.;iro olicial
o .;L·nhor Ernidio ltodrig ul·~ Xa \'il· r ;\'ciO. llll'll:l públtl'O, que promo\Cra h..:ua,·{to na mud:tl1d:tdl.! l'rcg:io Pn.:s..:nt.:ial. O BJ ETO: Registro de
1'1\'~·os para tinu•~·~ c l'l .:111uai~ aqui si~·ões de Medicamentos farmúc ia
l::l:bt.:a. Mctheamcnto~ lr1Jct:Í\eJs. ln~u mos Médico-ho,pnalares. Mate1'1:11~ Labora1ona1s. Mat.:m11, Odomológicos c Medicam.:mos Controlados (l>~it·otróptcos) par:• at..:nd.:r as nc.:cssidades da R..:d~: Municipal de
Saúde de Cantanhcdc/i\IA. Data do C redenciamento, da l'n trcga dos
cnvcloprs c da rc aliza ~· ii o do Pregão Presencial : O crt.:dent:iamento e
o r..:.:ebimentu dus cn' clupcs de habilitação e proposta J e preços s..:r.i às
08:00 horas do dia 25 de fcvrrciro de 202 I. F:di tal: O pr..:st:nlc eJital ·
estarei à disposição dos ml cr~·ssados nos scguimcs locais: Po11<1 l d<~ Transparência do Município: \\\\'\\'.l!antanhedc.ma.go\ .hr. site do TCE/MA:
"'W\\'.tcc.ma.go,.hr/ sa~.:on. pod..:d ser so l i~.: i tado atravl:s do c-mail:
.:pl(u cantaiH.:dL·.ma.gov.br, bctn ~:omo ser r~.:tiradn IX''M>a l m~:nl~: no
S.:tor til: L icita~·~lo . localrtado na Pr:H,:a Paulo Rodr i gul'~. n" OI, CEP:
('5 .-165-000. Ct:nlro
Canlanhcdci. IA. 03 de 1\:ver..:iro dc 2021.
Emídio R u dri g u l· ~ :X:n il·r '-h·t u- Pregoeiro Oti<.:t:JI do Município.
\\ l'iO DI:. ICTI \ ( \ o. I'IU:C .\0 PR ESF:\CIAL '\" 009/2112 I.
O 1\luntc1p111 Jc· ( .rnt anhnk- 1\ l -\. pl>r in1.:nncdi,1 du prcgu~:iru ulietal u ,l·nhor l::m ídi o l~ o d riguc~ Xa\'icr i\ctu. !Orna púhli~:o. que
prCH\10\ ..:r.t irc·lla~·:·,o na modalidadc Prcg:io l'rl·setl('ial. O 13J ETO:
Rl'!:(IS!ro lh.: Prl'I,'O". do upo menor prc(,·o, visando u l~ \· entua l 1: Futur,> Forn~:t'lllll'lllo th: ln!L'I'Ill'l com Link Ded1tado por Me io de Fibm
Útica para At~.:ndcr as Necessidades das Secrelarias c Fundos Municipais de Canl:mhcdc/MA . Da ta do C rede nciame nt o. da en trega dos
envelopes e da rl'a li za~·ã o do Pn•gãn Pn•sl•ncial: O credenc iamento~
o rcccbimemo dos L'nvelopes de habilitação c proposta dr preços será às
tiX :IlO horas dn dia 26 dl' feverei ro de 2021. Edital : O prcs.:nte edital
cstarú ú dispos1çào dos intcrc~sados no' seguintt:s ltx.:ai~: l'm1al da Tmnspart:n~.:ia do Munit:ipio: W\\W.l'antanbede.ma.gov.br1 Sllc do TC EIMA:
WW\\ . tcc.m:~.gov. br/sn.:op. pmkni ser solicitado atra v.:·~ do ~.:-mail: cp!OtJ
cantahelk.rna.gtlv.br. bcm wmo ser ret irado pc:,soalrncnll' no Setor de:
l.i..:ttac,::io. lo~.·alit:tdu na l'r:n,:a Pau lo Rodrigues. n" OI. ( 'I :P: (15.4(15 -000,
l\: nlrn - Cantanh..:de/MA. 03 de l'cvcrcirn de 2021. Emídio Rod r igu t'S Xa,·ier ~el o - l1r.:goe1ro Olicial do 1uniripw
,\\' ISO DE I.I CTI \(A O . PIH:t; ,\0 PR F:. F:'\ CI A I. N" OI 0/2021.
O Mllllll:IJllO dc C antanh..:dc · M \. por inll'nlll:dto do prl·gociro oti rtal 1.1 sl.'nlwr Emidio lto llr ig u e~ :X:t \'it: r ~l' t u . torn:t público. que
Jlflll\1\1\ .:ra hcila~· o'l\1 na 11111dalidaJc Prcgo'tu Prc~.:ncial. OB.J ETO:
Rcg.,tro d,· l't\\'l" para a h ..:mual c futura ,•\ quis t~'o't o dc C0ncros
i\lllncnlici,>s par:t :llclllk l as n.:ccssidatks das dl\·.:rsas Sec reta rias
c Fundos Municipai" da Prcr~.;itu ra Municip:t l dt· Cantanhcdci MA.
Da ta do C n •d cnl·iam t• ntu, da entrega dos l'nvcluprs c ela realização do Pn•gão Prcst·nt.:ial : O credenciamento c o rcC'Cblmcnto dos
envelopes de hahilitaçiio ,; proposta de pr..:ços scrú ús I..J:UO horas
do dia 26 de feve reiro ele 2()21 . F.dital: O prc,cmc cJiwl estará <i
d1 spos tçôo do> mtcrcssado nos seguintes lot:ats: Portal da TransparO:ncia do Munit:ipi,l: www.cantanhcdc.ma.gov.br, ~i tc Jo TCE/ MA:
'''ww.tcc.ma.gO\ .hr/sacon. poder~ ser solicitado :nrnvl:s do e-mail:
!Jllla canlahL·dc.nw .gcl\ .h r. hl·m como Sl'r retirado pe,,;oalmcntc no
S.:t,u· dt: Li cila\·Cto. lo..::t lttado na Praça Paulo Rudrigu.;, , n" OI, CEP:
C:mt:mhedc/ MJ\, 03 de tcverctro de 2021.
ü5.465 -000. Ccnt ro
Emíclio l{odrigul'> :Xa vier :" ctu - Prq!ociro Olit:tal do ~untt:ipill.
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AVISO DE LI C ITAÇÃO. PRE GÃO PRESENCIAL N° 001/2021 .

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL
N° 007/2021. O Município de Cantanhede - MA,
por intermédio do pregoe iro oficia l o senhor
Emídio Rodrigues Xavier Neto, torna público,
que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencial. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a prestação dos serv iços de
licença e cessão de direito de uso de software
integrado para gestão municipal nas áreas de
pública,
licitações ,
contabilidade
publicação/hospedagem de dados, folha de
pagamento, tributos, almoxarifado, pa trim õnio e
suporte técnico, de interesse da Prefeitura
Municipal
de
Cantanhede/MA.
Data
do
Credenciamento, da entrega dos envelopes e
da realização do Pregão Presencial : O
credenciamen to e o recebimento dos envelopes
de hab ilitação e proposta de preços se rá às
16:30 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.cantanhede .ma .gov .br
<http://www.cantanhede.ma.gov.br>,
site
do
TCE/MA:
www.tce.ma.gov.br/sacop
<http://www.tce .ma.gov. br/sacop>, poderá ser
através
do
e-mail:
solicitado
cp l@cantahede .ma.gov. br
<mailto:cpl@cantah ede.ma.gov .br>, bem como
ser retirado pessoa lm ente no Setor de Licitação,
loca lizado na Praça Pau lo Rodrigues , n° 01, CEP:
65.465-000, Centro - Cantanhede/ MA, 03 de
fevereiro de 202 1. Emídio Rodrigues Xavier
Neto- Pregoeiro Oficial do Município.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL
N° 008/2021. O Município de Cantan hede - MA,
po r interm éd io do pregoeiro oficial o senhor
Emídio Rodrigu es Xavier Neto , torna púb lico,
que promovera licitação na moda lidade Preg ão
Presencial. OBJETO: Registro de Preços para
futuras e eventua is aqu isições de Medicamentos
Farmácia Básica, Med icamentos Injetáveis,
Insumos
Médico-hospitalares,
Materiais
Labo ratoriais,
Materiais
Odontológicos
e
Medicam entos Controlados (Ps icotrópicos) para
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atender as necessidades da Rede Municipal de
Saúde
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 25 de fevereiro de 2021 .
Edital: O presente edita l estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparência
do
Município:
www.cantanhede.ma .gov.br
<http://www.cantanhede.ma.gov.br> ,
site
do
TCE/MA:
www.tce.ma.gov .br/sacop
<http://www.tce.ma .gov .br/sacop>, poderá ser
e-mail:
solicitado
através
do
cpl@cantahede .ma.gov .br
<mailto:cp l@canta hede.ma.gov.br>, bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação ,
localizado na Praça Pau lo Rodrigues, n° 01 , CEP:
65.465-000, Centro - Ca ntanhede/MA, 03 de
fevereiro de 2021. Emídio Rodrigues Xavier
Neto - Pregoeiro Oficial do Município.
AVISO DE LICITAÇÃO . PREGÃO PRESENCIAL
N° 009/2021 . O Município de Cantanhede - MA,
por intermédio do pregoe iro oficial o senhor
Emídio Rodrigues Xavier Neto , torna público ,
que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencial. OBJETO: Reg istro de Preços, do tipo
menor preço, visando a Eventual e Futuro
Fornecim ento de Internet com Link Ded icado por
Meio de Fibra Ótica para Atender as
Necessidades das Secretarias e Fu ndos
Data
do
Municipa is de Can tanhede/MA.
Credenciamento, da entrega dos envelopes e
da realização do Pregão Presencial: O
credenciamento e o recebimento dos envelopes
de hab ilitação e proposta de preços será às
08 :00 horas do dia 26 de fevereiro de 2021 .
Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos segu intes locais: Portal da
Transparência
do
Município:
www.ca ntanhede.ma.gov .br
site
do
<http://www.can tanhede.ma.gov.br>,
TCE/MA:
www.tce.ma .gov .br/sacop
<http ://www.tce.ma.gov.br/sacop>, poderá ser
solicitado através do e-mail:
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cpl@cantahede.ma.gov .br
<mailto:cpl@cantahede.ma.gov.br>, bem como
ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação,
localizado na Praça Pau lo Rodrigue s, n° 01 , CEP:
65.465-000, Centro - Cantanhede/MA, 03 de
fevereiro de 2021 . Emídio Rodrigues Xavier
Neto - Pregoeiro Oficial do Município.
AVISO DE LICITAÇÃO . PREGÃO PRESENCIAL
N° 010/2021 . O Município de Cantanhede - MA,
por intermédio do pregoeiro oficial o senhor
Emídio Rodrigues Xavier Neto, torna público,
que promovera licitação na modalidade Pregão
Presencia l. OBJETO: Registro de Preços para à
Eventual e Futura Aquisição de Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades das
diversas Secretarias e Fundos Municipais 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 enve lopes
de habilitação e proposta de preços será às
14:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2021 .
Edital: O presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da
Município:
Transparência
do
www .cantanhede .ma .gov .br
<http://www.cantanhede .ma.gov .br>,
site
do
TCE/MA:
www.tce .ma.gov.br/sacop
<http://www. tce .ma.gov .br/sa cop>, poderá ser
solicitado
através
do
e-mail:
cpl@cantahede.ma.gov.br
<mailto:cpl@cantahede.ma.gov.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 Oficia l do Município.
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