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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 01/2021
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/Ma CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial sob a forma de Registro de Preço n.º
01/2021, objetivando a Contratação de empresa
especializada em fornecimento de material de
construção, hidráulico e elétrico para atender as
necessidades desta prefeitura, na forma da Lei nº
10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei complementar
123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie durante o exercício de 2021, no dia
26/02/2021 às 08:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia
/MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às
12:00h, e mais informações no site da prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br
E-mail:
secadmbda@gmail.com e fone: 98991838454. Brejo de
Areia/MA 26 de janeiro de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro oficial.

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
N.º02/2021
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial sob a forma de Registro de Preço n.º
02/2021, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de pneus em geral para
atender a demanda de veículos da frota municipal, na
forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei
complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente,

no que couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie durante o exercício de 2021, no dia
26/02/2021 às 09:30 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de
Areia/MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às
12:00h, e mais informações no site da prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br
E-mail:
secadmbda@gmail.com e fone: 98991838454. Brejo de
Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro Oficial
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º
03/2021.
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial sob a forma de Registro de Preço n.º
03/2021, objetivando a Contratação de empresa
especializada em fornecimento de peças e mão de obra
para os veículos municipais destinados a atender as
necessidades das diversas secretarias deste município,
na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00,
lei
complementar
123/06,
aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei
nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie durante o
exercício de 2021, no dia 26/02/2021 às 11h:00 horas.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06
- Centro Brejo de Areia/ MA, onde poderão consultar o
edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial
das 08:00h às 12:00h, e mais informações no site da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br
E-mail:
secadmbda@gmail.com e fone: 98991838454. Brejo de
Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro Oficial
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Página 2 de 4

Diário Oficial Eletrônico Edição 203 Ano II

Publicação: 11/02/2021

Edição 195 Ano II, Brejo de Areia - MA, 11/02/2021.

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º
04/2021.
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial n.º 04/2021, sob forma de Registro de
Preço, processo cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada em serviços de malharia e fardamento em
geral para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº
3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei
nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie para o
exercício de 2021, a realizar-se no dia 26/02/2021 às
14h:00. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de
Deus, 06 - Centro Brejo de Areia /MA, onde poderão
consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em
horário comercial das 08:00h às 12:00h, e mais
informações
no
site
da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br
E-mail:
secadmbda@gmail.com e fone: 98991838454. Brejo de
Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro Oficial
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º
05/2021.
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial n.º 05/2021 sob a forma de Registro de Preço,
objetivando a contratação de empresa especializada para
Fornecimento e serviços de recarga e manutenção de cartuchos
e tonners, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº
3.555/00,
lei
complementar
123/06,
aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº
8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie para o exercício de 2021, a
realizar-se no dia 26/02/2021 às 16h:00. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de
Areia /MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h, e
mais
informações
no
site
da
prefeitura:

www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.com e
fone: 98991838454. Brejo de Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.
EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro Oficial
REAVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021.
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/Ma, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de
Preço n.º 01/2021, objetivando a contratação de empresa
especializada em serviços de manutenção de poços artesianos
com reposição de peças neste município, visando o exercício do
ano de 2021, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a
realizar-se no dia 02/03/2021 às 09h:00 horas. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de
Areia/ MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente no horário comercial das 08:00h às 12:00h, e
mais
informações
no
site
da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.com e
fone: 98991838454 Brejo de Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.
IVANUSA CARVALHO SILVA
Presidente da CPL
REAVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ:
01.612.318.0001-96, através da Secretaria Municipal de
Educação, torna público para ciência dos interessados, que
estará realizando às 09:00 horas do dia 08 de março de 2021,
licitação para Aquisição de Gêneros Alimentícios, através de
Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores
Familiares Rurais constituídos em Cooperativa e Associações
ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para atender a
demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, nos moldes da lei nº 11.947/2009 e Resolução 38/2009
de 16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93, art. 24. O Edital poderá
ser retirado diretamente na Sala da Central Permanente de
Licitação – CPL Rua da Assembleia de Deus 06 Centro no
município de Brejo de Areia – MA, onde poderão consultar ou
adquirir o edital e seus anexos gratuitamente, em horário
comercial das 08:00h às 12:00h, e mais informações no site da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br
E-mail:
secadmbda@gmail.com e fone: 98991838454. Brejo de AreiaMA, 26 de janeiro de 2021.
IVANUSA CARVALHO SILVA
Presidente da CPL.
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REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2021

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021

A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial sob a forma de Registro de Preço n.º 06/2021,
processo cujo objeto é contratação de empresa especializada
para Fornecimento de gêneros não perecíveis para atender a
demanda das diversas secretarias municipais, na forma da Lei
nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei complementar
123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as
disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para o
exercício de 2021, a realizar-se no dia 01/03/2021 às 08h:00, e
mais
informações
no
site
da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.com e
fone: 98991838454 LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da
Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia /MA, onde
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em
horário comercial das 08:00h às 12:00h. Brejo de Areia/MA, 26
de janeiro de 2021.

A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, através da CPL, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial sob a forma de Registro de Preço
n.º 08/2021, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de suprimentos de informática
em geral para atender aos agentes de saúde do município, na
forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei
complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie durante o exercício de 2021, no dia 01/03/2021 às
11:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de
Deus, 06 - Centro Brejo de Areia /MA, onde poderão consultar o
edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das
08:00h às 12:00h, e mais informações no site da prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.com e
fone: 98991838454. Brejo de Areia/MA 26 de janeiro de 2021.

EVANDRO SOUSA BARBOSA

Pregoeiro Oficial

EVANDRO SOUSA BARBOSA

Pregoeiro Oficial
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2021
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/Ma, CNPJ:
01.612.318/0001-96, através da CPL, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial sob a forma de Registro de Preço
n.º 07/2021, objetivando a aquisição de material permanente
em geral, destinado a atender as necessidades das diversas
secretarias deste município, na forma da Lei nº 10.520/02, no
decreto nº 3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº
8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie durante o exercício de
2021, no dia 01/03/2021 às 09:30 horas. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de
Areia/ MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h, e
mais
informações
no
site
da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.com e
fone: 98991838454. Brejo de Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial sob a forma de Registro de Preço n.º 10/2021,
processo cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços gráficos no município de Brejo de
Areia MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº
3.555/00,
lei
complementar
123/06,
aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº
8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie para o exercício de 2021, a
realizar-se no dia 01/03/2021 às 14h:00. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de
Areia /MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos
gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h, e
mais
informações
no
site
da
prefeitura:
www.brejodeareia.ma.gov.br E-mail: secadmbda@gmail.com e
fone: 98991838454 Brejo de Areia/MA, 26 de janeiro de 2021.

EVANDRO SOUSA BARBOSA

EVANDRO SOUSA BARBOSA

Pregoeiro Oficial

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DO MARANHÃO
Diário Oficial do Município poder Executivo
Rua da Assembleia, 06, centro, CEP. 65.3150-000
Brejo de Areia – Maranhão
SITE
www.brejodeareia.ma.gov.br
FRANCISCO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal de Brejo de Areia-MA
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