PÁGINAS: 1/3

ANO 0005, COROATÁ-MARANHÃO, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2021, EDIÇÃO: 0030, PÁGINAS: 03

SUMÁRIO
AVISOS..................................................................01
LUIS MENDES
FERREIRA
FILHO:61363199
340

Assinado de forma digital por LUIS
MENDES FERREIRA FILHO:61363199340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=000001009621226, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A1, ou=AC SERASA RFB v5,
ou=05148774000188, ou=AR
WORLDVIRTUAL, cn=LUIS MENDES
FERREIRA FILHO:61363199340
Dados: 2021.04.19 13:22:47 -03'00'

__________________________________________
AVISOS
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2021. 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 nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do
tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto:
contratação de empresa para fornecimento de
material odontológico para abastecimento das
unidades básicas de saúde do Município de
Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está
prevista para o dia 03 de Maio de 2021, às 08h00min
- horário de Brasília. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a
Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente
ou adquiridos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito,
exclusivamente, através de documento de
arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente
através de download nos seguintes sites:
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInform
acao/licitacao/tce;

http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-delicitacoes-2. Coroatá/MA, 14/04/2021, Valquíria de
Sousa Costa Carneiro, Secretária municipal de Saúde.
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 027/2021. 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 nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do
tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos hospitalares para abastecimento das
unidades de saúde e o SAMU do Município de
Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está
prevista para o dia 03 de Maio de 2021, às 10h00min
- horário de Brasília. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a
Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente
ou adquiridos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito,
exclusivamente, através de documento de
arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente
através de download nos seguintes sites:
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInform
acao/licitacao/tce;
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-delicitacoes-2. Coroatá/MA, 14/04/2021, Valquíria de
Sousa Costa Carneiro, Secretária municipal de Saúde.
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 028/2021. A Prefeitura Municipal
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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 nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do
tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto:
Contratação De Empresa Para Reforma De Carteiras
E Armários Escolares Para A Rede do Município de
Coroatá/MA, Ano 2021. A realização do certame está
prevista para o dia 03 de Maio de 2021, às 14h00min
- horário de Brasília. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a
Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00
às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente
ou adquiridos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito,
exclusivamente, através de documento de
arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente
através de download nos seguintes sites:
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInform
acao/licitacao/tce;
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-delicitacoes-2. Coroatá/MA, 14/04/2021, Eldo de Melo
Viana, Secretário municipal de Educação.
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 029/2021. 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 nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na

modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do
tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada em serviço de
manutenção e modernização do sistema de
iluminação pública do Município de Coroatá/MA,
Ano 2021. A realização do certame está prevista para
o dia 04 de Maio de 2021, às 08h00min - horário de
Brasília. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão
Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou
adquiridos mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente,
através de documento de arrecadação municipal
(DAM) ou gratuitamente através de download nos
seguintes
sites:
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInform
acao/licitacao/tce;
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-delicitacoes-2.Coroatá/MA, 14/04/2021, Francisco
Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2021. 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 nº 10.520/2002, Decreto Municipal
nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do
tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é
Contratação De Empresa Para o Fornecimento De
Equipamentos de Informática que serão Utilizados
nas UBS´s – PRONTUARIO SUS- Secretaria
Municipal de Saúde do Município De Coroatá-Ma,
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ano 2021. A realização do certame está prevista para
o dia 05 de maio de 2021, às 08h00min - horário de
Brasília. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão
Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou
adquiridos mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente,
através de documento de arrecadação municipal
(DAM) ou gratuitamente através de download nos
seguintes
sites:
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInform
acao/licitacao/tce;
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-delicitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br.
Coroatá/MA, 14/04/2021, Valquíria de Sousa Costa
Carneiro, Secretaria Municipal de Saúde.

