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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 

01.612.631/0001-24, através do seu Presidente da CPL, torna 

público para conhecimento dos interessados que realizará no 

dia 10 de novembro de 2021, às 09:00hs (nove horas). 

Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 13/2021, 

objetivando a contratação de empresa especializada para 

execução de reforma de uma quadra poliesportiva na sede do 

município de Tufilândia – MA. Com fundamentação na Lei 

Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 

objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados no Mural de licitações do SACOP TCE ou 

Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado 

através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede 

da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-

CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 

mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 

6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, 

Centro, CEP 65.387-000.  Tufulandia/MA, 20 de outubro de 

2021. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 

01.612.631/0001-24, através do seu Presidente da CPL, torna 

público para conhecimento dos interessados que realizará no 

dia 10 de novembro de 2021, às 10:30hs (dez e trinta horas). 

Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 14/2021, 

objetivando a contratação de empresa especializada para 

execução de drenagem com meio fio e sarjetas no município de 

Tufilândia – MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 

8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 

Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da 

Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do 

e-mail cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da 

Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL 

onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 

mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 

6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, 

Centro, CEP 65.387-000.  Tufulandia/MA, 20 de outubro de 

2021. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 

16/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 

01.612.631/0001-24, através da Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que realizará no 

dia 08 de novembro de 2021, às 10:00hs (dez horas),  Licitação 

para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento "MENOR PREÇO POR 

ITEM", objetivando a aquisição de veículos utilitário para 

atender as necessidades das Secretárias de Saúde e Assistência 

Social do município de Tufilândia - MA, conforme 

detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, 

em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia 

da informação – INTERNET através do site 

www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 

10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto 

Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão 

à disposição dos interessados por intermédio de sistema 

eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural 

de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do 

Município ou poderá ser solicitado através do e-mail 

cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na 

sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão 

ser obtidos e consultados gratuitamente mediante 

apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, 

das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, 

CEP 65.387-000.  Tufilândia/MA, 20 de outubro de 2021. 

Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 

17/2021.  

 

A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 

01.612.631/0001-24, através da Comissão de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que realizará no 

dia 08 de 11 de 2021, às 14:00hs (quatorze horas),  Licitação 
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para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento "MAIOR DESCONTO 

POR ITEM", objetivando a eventual e futura contratação de 

empresa especializada no fornecimento de peças automotivas 

originais ou genuínas e a manutenção preventiva e corretiva  

nos veículos  pertencentes à frota da prefeitura municipal, 

conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de 

Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de 

tecnologia da informação – INTERNET através do site 

www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 

10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto 

Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão 

à disposição dos interessados por intermédio de sistema 

eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural 

de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do 

Município ou poderá ser solicitado através do e-mail 

cpl.tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na 

sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão 

ser obtidos e consultados gratuitamente mediante 

apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, 

das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, 

CEP 65.387-000.  Tufilândia/MA, 20 de outubro de 2021. 

Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. 
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