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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Coroatá-Ma, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará a Licitação do tipo menor preço GLOBAL no dia 
02/09/2021 08:00hs na sala da CPL situada na Praça José 
Sarney, 159, Centro de Coroatá/MA. Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços e realização de pesquisa 
epidemiológica com exames complementares baseado no guia 
nacional de vigilância epidemiológica, visando monitorar a 
ocorrência das 39 doenças relacionadas no guia, com foco 
principal em COVID-19, com aplicação de exames laboratoriais 
em domicílio (HOME CARE) a serem realizados nos moradores 
da cidade, relatório de conclusão impresso e assinado por todos 
os responsáveis técnicos e disponibilizado em site na internet, 
com acesso por meio de login e senha que permita filtrar o 
conteúdo por sexo, idade e cor, já devendo estar incluso 
hospedagem e demais taxas referente ao banco de dados pelo 
período de um ano. Edital/Anexos estão à disposição dos 
interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo 
ser obtidos através do 
sites:http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/l
icitacao/tce; www.portaldecompraspublicas.com.br  ou mediante 
pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido 
através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido 
pela Secretaria Municipal de Finanças, E-
mail.:colcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA, 
17/08/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021. A 
Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro 
designado pela Portaria nº 001/2021 torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide 
da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade 
Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM, 
Contratação De Empresa Para Serviço De Atendimento  
Oftalmológico (Clinico E Cirúrgico) Em Atendimento A Secretaria  
 
 
 
 

De Saúde Para A População Municipal De Coroatá/MA, Ano 
2021. Data da Abertura: dia 08 de Setembro de 2021, às 08:00 
hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada 
na Praça José Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 
Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário 
das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-
CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do 
sites:http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/l
icitacao/tce; ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação 
Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, 
E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA, 
20/08/2021, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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