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JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório

0U3/2021. na modalidade TOMADA DE

PREÇOS,do tipo Menor Preço Olobal. as publicações do A\ iso de Licitação no Quadro de Aviso
desta Preteiiura. Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE. Diário Oficial do MunicípioDOM. Jornal de Grande Circulação "JORNAL PEQUENO", e Site do Município
wwvv.cantanhede.ma.aov.br,

Cantanhede/MA,em 15 de fevereiro janeiro de 2021.
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Presidente da CPL
Portaria

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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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 Tomada de Preços n° 003/2021. datado de 10/02/2021. a ser

julgado em 03 de março de 2021 às UhOOmin. no Mural de Avisos desta Preleitura nele ficando
pelo prazo mínimo cie 1.^ (quinze)dias.

A reierida licitação tem por obielo o Conlralaçàu de empresa para a prestação de serviços de
Consultoria em Contabilidade Pública para as Secretaria Municipais de Canlanhcde/MA.
Cantanhede/MA,em 15 de fevereiro de 2021.

Einídiq^Rodrigues Xavier Neto
Presidente da CPL
Portaria n° 084/2021

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

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl(gicancanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N"003/2021. O Município de Cantanhede
- Estado do Maranhão, por intermédio do Presidente da comissão de Licitação, torna público, que
promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. OB.IETO: Contratação de empresa para a

prestação de serviços dc ('onsiiliuria em Contabilidade l'úbliea para as Secretaria Municipais de

Cantaniiede'M.'-\. Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Reaiizaçao da
Tomada de Preços: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta

de preços serão no dia 03 de março de 2021. às 14:00(quatorze) horas, EditstI: O presente edital
estará à disposição dos interessados nos seguintes locais; Portal da Transparência do município.
uA\v.cuni.inhede,n;..;.g..^ .lu, site do TCE/MA:
,tççmia-úux.br sacop. poderá ser solicitado
através do e-mail: cpl n L-aiuaiihcde.mu.en\ bi. bem como ser retirado pessoalmente no Setor de
Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, n" 01. Centro, Cep: 6.S.4O5-UO0. Cantanhede MA. 10 de fevereiro de 2021. Emidio Rodrigues Xavier Neto - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Portaria 084/2021.

Cantanhede/MA. em 15 de fevereiro de 2021,

Emídío Rodrigue,s Xavier Neto
Vresidente da CPL
Poiiaria n" 084/202!

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

wvew.cantanhede,ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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AVISO DE UCITAÇAO
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secretarias deste muricípi". na fomia iLi Lei n° 10.520/02. no decreto n"

AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N* 003/2021.

3.555/00, lei complementar 123/06. ajilieando-se .subsidiaiiamente. no

O Município de Cantanhcde - Estado do Maranhão, por intermédio
do Presidente da comis.são dc Licitação, torna público, que promo

que couberem as disposições da Lei n" 8.666/93, com alterações postfr

tiores. e demais oomias regulamentarcs aplicáveis à espécie durante o
exerciciodc2021,nodia0l/t)3/2021 às 09:30 horas. LOCAL DE RE

ALIZAÇÃO:Rua da Assembléia dc DtAis.06- Centro Brejo de Areia/
MA, utide poderão tmnsultar o edita) e seus anexos gratuitamente,

em horário comercia] das 08:00h às 12:00h, e mais infunnaçòcs no
site da prefeitura: wwv.brcjudeareia.nta.gov.br E-mail:secadinhda@

gmail.com c fone: 98991838454. Brejo dc Arcia/MA. 26 dc Janeiro
de 2021. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial.

RF.AVISO DE UCITAÇÃO PRF.GÃO PRESENCIAL N." 08/2021 A
Prefeitura Municipal de Brejo doArola/MA, CNPJ:O1.612.318/0ri0l96, através da CPL, toma público para conhecimento dos interessa
dos que realizará licitação nu modalidade Pregão Presencial sob a

foima dc Registro dc Preço n." 08/2021, objetivando a contratação
dc empresa especializada para fornecimento de suprimentos dc infor

mática em geral para atender aos agentes de saúde do município, na
forma da Lei n° 10.520/02, no decreto n" 3.555/00, lei complementar

vera licitação na modalidade Tomada de Preços, OB,IETO: Con
tratação de empresa para a prestação de serviços dc Consultoria em
Contabilidade Pública para as Secretaria Municipais dc Cantanhcde/
MA,Data d» Credenciamento,da Entrega do.s Envelopes e da Re
alização da Tomada dc Preços: O credenciamciUo c o recebimento

dos envelopes dc habilitação e proposta dc pieço.s serão no dia 03
de março de 2021, ás 14:00 (quatorze) horas. Editai: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos.seguintes locai.s: Portal
da Transparência do município: www.cantanhede.ma.uov.br. site do
TCE/MA: www.lcc.ma,gov.br/sacop. poderá sei' solicitado através do
e-mail: cplf2icantanhede.ma.gov.br. bem como ser retirado pessoal
mente no Setor dc Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues,
n" 01, Centro, Cep: 65.465-000. Camanhede - MA, 10 de fevereiro
de 2021. Emídio Rodrigues Xavier Neto - Presidente da Comissão
Permanente dc Licitação - Portaria 084/2021.

123/06, aplicando-se subsidiariamcnic, no que couberem as dispo.siçõcs da Lei n° 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas
.rcgulamentares aplicáveis à espécie durante o exercício dc 2021, nt)

dia 01/03/2021 às 11:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO.' Rua da
A.sscmblcia dc Deus,06 - Centro Brejo de Areia /MA,onde poderão
consultar o edital e seus ancxo.s gratuitamente, em horário comer
cial das 08:00h às 12:00h, c mais informações no site da prerciiura:
www.brejodeareia.ma.gov.br F.-mail: secadmbda@gmail.com c fone:
98901838454. Brejo dc Arcia/MA 26 dc janeiro de 2021. EVAN
DRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial.

RF.AV1SO DE UCITAÇÃG PREGÃO PRESENCIAL N." 10/2021 A
Prefeitura Municipal dc Brejo dc.Afeia/MA,CNPJ: 01.612.318/000196. torna público para conhecimento dos interessados que realizará

licitação na modalidade Pregão Presencial sob a forma de Registro de
Preço n." 10/2021, processo cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada cm prestação de serviços gráficos no município de Bre
jo de Areia MA,na forma da Lei n" 10.520/02, no decretou"3.555/00,

lei complementar 123/06. aplieando-sc subsidiariamcnte, no que cou
berem as disposições da Lei n" 8.666/93, com alterações posteriores,

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N* 004/2021,
O Município de Cantanhede - Estado do Maranhão, por intermédio

do Presidente da comissão de Licitação, toma público, que promo
vera licitação na modalidade Tomada de Preços. ÜB.IETO: Con
tratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria em
Controle Interno para as Sccretai'ia Municipais de Canlanliede/MA.

Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes c da Rea
lização da Tomada de Preços: O crcdcnciamciiio c o recebimento

dos envelopes dc habilitação c proposta dc preços serão no dia 03
de março dc 2U2Í, às Í6:<I0 (dezesseis) horas. Edital: O presente
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município: iivww.canlanhede.ma.gov.br. site do
TCE/MA: www.tcc.ma.gov.bi /sacop. poderá ser solicitado através do

e-mail: cpl@caiitanhcdc.ma.pov.br. bem como ser retirado pessoal
mente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues,
n° 01, Centro. Cep: 65.465-000. Cantanhede - MA, 10 de fevereiro
dc 2021. Emídio Rodrigues Xavier Neto - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Portaria 084/2021.

e demais normas rcgulamentares aplicáveis à espécie para o exercí
cio de 2021, a realizar-se no dia 01/03/2021 às I4h:00. LOCAL DE

REALIZAÇÃO: Rua da Assembléia de Deus, 06 - Centro Brejo de
Areia /M,A, onde poderão consultar o edital c seus anexos gratuitamente,
cm horário cotncrcial das Ü8:00li às 12:(M)b. c mais informações no site

da prefeitura: www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.
• com e fone: 98991838454 Brejo dc Arcia^A,26 de janeiro dc 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N" 002/2021,
O Município de Canlanliede - K.siado do Maranhão, por Intermédio
do Presidente da comissão dc Licitação, toma público, que promovera

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Coelho NctoMA,por meio da Secretaria M. de Administração, Planejamento e Fi
nanças toma público, para conhecimento dos imercssaclo.s que fará re

alizar, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021,
do tipo menor preço por item, para Contratação dc empresa para
aquisição/prestação dc serviços de Lanches, Refeições e Coffee Bre-

ak. para atender as necessidades do Município, no dia 03/03/2021 às
09:00 horas, através do uso de recursos da tecnologia da informação,

site htiPs://www.norialdecomDrasDublicas.com.br. sendo presidida
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos en

licitação lia modalitiadc Tomada dc Preços. OBJETO: Contratação

contram-se disponível na pagina web do Portal de Compras Públicas

dc empresa prestadora dc serviços iccnico-jurídicos direcionados à
verificação dc controle e da conformidade legal de processos c proce
dimentos adminisuativos ínsiitimenlalizados pelo município dc Can-

- endereço httns://www.nortaldecompraspubíicas.com.hr. Esclareci

mentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.

tanhcde/MA. Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA, por meio da Secretaria

e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento c o rccc-

M. de Administração, Planejamento c Finanças toma público, para co
nhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade

bimemo dos envelopes dc habilitação c proposta dc preços serão no
dia 03 de março de 2021, ás 08:00(oito) horas. Edital: O prcscmc
edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal
da Transparência do município: ww\v.caniai>hpHe ma.eov.bi-. site do
TCH/MA: www.tce.ma.güv.br/sacon. poderá ser solicitado através do

c-mail: ct>l@canlanhedc.ma.uov.br. bem como ser retirado pessoal
mente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues,

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021.do tipo menor prcçt)por item,para
Contratação de empresa para Aquisição e recarga de água mineral para
atender as necessidades das Secretarias M. do município no exercício
de 2Ü21, no dia 03 /03/ 2021 às 11:00 horas, através do uso de recureos

n" 01, Centro, Cep: 65.465-000. Cantanhcde - MA, 10 de fevereiro

da tecnologia da infonnação, site hnps:/Avww,ponaIdccompraspub!icas.
com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O
edital e seus anexos encontram-se disponive) na pagina web do Portal

dc 2021. Emídio Rodrigues Xavier Neto - Presidente da Comissão
Permanente dc Licitação - Portaria 084/2021.

de Compras Ihiblicas -cniicrcço bttps://www.portaldccompra.spublicas.
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

EXECUTIVO

Ano 2 -

DE LICITAÇÃO. TOMADA DE

PREÇOS N" 002/2021. O Município de
Gantanhede - Estado do Maranhão, por
intermédio do Presidente da comissão de

Licitação, torna público, que promovera
licitação na modalidade Tomada de Preços.

OBJETO:
prestadora

Contratação
de serviços

de
empresa
técnico-jurídicos

direcionados à verificação de controle e da

,APonformidade

legal

de

processos

Edição N° 1057 de 15 de Fevereiro de 2021
Licitação, torna público, que promovera
licitação na modalidade Tomada de Preços.

SECRETARIA DE FINANÇA - LICITAÇÃO - AVISO
DE LICITAÇÃO: 001/2021

AVISO

"

e

OBJETO; Contratação de empresa para a
prestação de serviços de Consultoria em
Contabilidade Pública para as Secretaria
Municipais de Cantanhede/MA. Data do
Credenciamento,
da
Entrega
dos
Envelopes e da Realização da Tomada de
Preços: O credenciamento e o recebimento
dos envelopes de habilitação e proposta de
preços serão no dia 03 de março de 2021, às

14:00 (quatorze) horas. Edital: O presente

Cantanhede/MA. Data do Credenciamento,

edital estará à disposição dos interessados
nos seguintes locais: Portal da Transparência
do município: www.cantanhede.ma.gov.br

da Entrega dos Envelopes e da Realização

<httD://www.Gantanhede.ma.aov.br>.

procedimentos
instrumentalizados

administrativos
município
de

pelo

da Tomada de Preços: O credenciamento e
o recebimento dos envelopes de habilitação e
proposta de preços serão no dia 03 de março

de 2021, às 08:00 (oito) horas. Edital: O
presente edital estará à disposição dos
interessados nos seguintes locais: Portal da

Transparência

do

município:

www.cantanhede.ma.Qov.br
<httD://www.cantanhede.ma.Qov.br>. site do

TCE/MA:

www.tce.ma.gov.br/sacoD

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

poderá

ser
solicitado
através
do
■^^cpiigicantanhede.ma.qov.br
•- <mailto:cpl@cantanhede.ma.qov.br>.

e-mail:
bem

como ser retirado pessoalmente no Setor de
Licitação,
localizado
na
Praça
Paulo
Rodrigues, n° 01, Centro, Cep: 65.465-000.
Gantanhede - MA, 10 de fevereiro de 2021.

Emídio Rodrigues Xavier Neto - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação Portaria 084/2021.

SECRETARIA DE FINANÇA - LICITAÇÃO - AVISO
DE LICITAÇÃO: 003/2021

AVISO
PREÇOS

DE

LICITAÇÃO.

N** 003/2021.

TOMADA
O

DE

Município de

Gantanhede - Estado do Maranhão,
intermédio do Presidente da comissão de

por

TCE/MA:

site

do

www.tce.ma.gov.br/sacoD

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

poderá

ser
solicitado
através
do
cpl@cantanh0de.ma.qov.br
<mailto:cpl@cantanhede.ma.qov.br>.

e-mail:
bem

como ser retirado pessoalmente no Setor de
Licitação,
localizado
na
Praça
Paulo
Rodrigues, n° 01, Centro, Cep: 65.465-000.
Gantanhede - MA, 10 de fevereiro de 2021.
Emídio Rodrigues Xavier Neto - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação Portaria 084/2021.

SECRETARIA DÊ FINANÇA - LICITAÇÃO - AVISO
DE LICITAÇÃO: 004/2021

AVISO

DE

PREÇOS

LICITAÇÃO.

N" 004/2021.

TOMADA
O

Município de

Gantanhede - Estado do Maranhão,
intermédio

do Presidente da

DE
por

comissão de

Licitação, torna público, que promovera
licitação na modalidade Tomada de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de Consultoria em
Controle
Interno
para
as
Secretaria
Municipais de Cantanhede/MA. Data do
Credenciamento,
da
Entrega
dos
Envelopes e da Realização da Tomada de
Preços: O credenciamento e o recebimento
Prefeitura Municipal de Gantanhede
CNPJ: 05.156.160/0001-00

http://cdntânhede.a5Sesí.com//díaTOoficídl/?id-898 íQtPm
Pí4kna(s) 3 d« S

