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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Codó - MA.
Criado pela Lei N° 1.718 de 11/12/2014 |,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma
publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Codó
poderão ser consultadas através da internet,
por meio do seguinte endereço:
https://www.codo.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.codo.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Codó - MA
CNPJ: 06.104.863.0001-95, Prefeito Dr. José
Francisco
Endereço: Praça Ferreira Bayma, Centro
Telefone: (99) 3661 1399 e-mail:
ti@codo.ma.gov.br
Site: https://www.codo.ma.gov.br

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de
Licitação

(LICITAÇÃO  COM  AMPLA  CONCORRÊNCIA  E
COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVOS PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE).
BASE LEGAL:Lei  nº  10.024/19,  Lei  nº  123/06,  Lei
147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal
nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que
couber  as  disposições  da  Lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações.

TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO:Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação
de serviço de instalação,  manutenção,  ampliação e
disponibilização de acesso a internet e intranet em
“FIBRA  ÓPTICA”  e  “RÁDIO”  para  atender  as
necessidades da Prefeitura Municipal de Codó, suas
Secretarias e demais órgãos, na zona urbana e rural
do Município.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal da Casa
Civil.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA:09/04/2021.
HORÁRIO:  14h:30min  (quatorze  horas  e  trinta
minutos).  
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição
dos  interessados  nos  endereços  eletrônicos:
w w w . p o r t a l d e c o m p r a s p u b l i c a s . c o m . b r ,
www.codo.ma.gov.br.
Codó - MA, 23 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE CANCELAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.

 A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Codó - MA, instituída pela Portaria n°
010/2019,  torna  publico  para  o  conhecimento  dos
interessados  o  CANCELAMENTO  do  PREGÃO
PRESENCIAL N°  002/2021,  referente  formação  de
Registro de Preços para futura aquisição de material
de expediente de forma parcelada, para atender as
necessidades da Administração Direta da Prefeitura
de Codó/MA;  vinculado ao Processo Administrativo
Nº  0751/2021,  em  decorrência  da  constatação  de
improcedências  no  procedimento  de  fundamental
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importância no processo licitatório.  Ao tempo,  que
esta Comissão Permanente de Licitação informa que
o  objeto  supracitado  será  realizado  brevemente,  a
data será publicada respeitando a Lei 8.666/93.
Pelo  exposto,  toda  esta  Comissão,  decide  pelo
CANCELAMENTO do referido pregão.
Codó-MA, 22 de março de 2021.

FRANCISCO CARLOS GOMES ROSENDO
Presidente da Comissão de Licitação.

Pot.010/2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 06 de abril de 2021, às
08h30min (oito e trinta) horas, na Sala da Comissão
de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura  Municipal,
Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro, na cidade de
Codó  –  MA,  o  processo  licitatório  na  modalidade
Tomada  de  Preços,  nº  001/2021  na  forma  de
execução  indireta,  sob  regime  de  empreitada  por
PREÇO  GLOBAL,  do  tipo  MENOR  PREÇO,  tendo
como objeto a contratação de Pessoa Jurídica para
prestação  dos  serviços  de  assessoria  e  consultoria
visando o acompanhamento de Convênios, Termo de
compromisso e Contratos de repasse da união através
da operacionalização por meio da Plataforma Mais
Brasil,  realizando  a  elaboração  de  propostas,
consul tas  Prév ias ,  P lanos  de  Trabalho  e
acompanhamento  técnico  necessário  para  a
formalização da prestação de contas junto aos órgãos
concedentes  de  Interesse  desta  Administração
Pública Municipal.  O edital  e  seus anexos estão à
disposição  dos  interessados  no  site  da  Prefeitura
Municipal de Codó, www.codo.ma.gov.br/licitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.
Francisco Carlos Gomes Rosendo

Presidente da CPL

VISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 05 de abril de 2021, às

08h30min (oito e trinta) horas, na Sala da Comissão
de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura  Municipal,
Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro, na cidade de
Codó  –  MA,  o  processo  licitatório  na  modalidade
Pregão Presencial, nº 005/2021 na forma de execução
indireta,  sob  regime  de  empreitada  por  PREÇO
UNITÁRIO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tendo
como objeto contratação de empresa especializada na
prestação  de  serviços  auxiliares,  acessórios  e
instrumentos  às  atividades  de  assessoria  de
imprensa, planejamento de comunicação e relações
públicas,  envolvendo  os  serviços  de  auditoria  de
imagem,  fotografia,  atendimento  à  imprensa,
produção de conteúdo escrito e audiovisual e ações
de relacionamento em ambientes digitais. O edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no
s i t e  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  C o d ó ,
www.codo.ma.gov.br/l icitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.
Francisco Carlos Gomes Rosendo

Presidente da CPL, Port.010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021-SRP.

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 05 de abril de 2021, às
14h:30min  (quatorze  e  trinta)  horas,  na  Sala  da
Comissão  de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal, Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro, na
cidade  de  Codó  –  MA,  o  processo  licitatório  na
modalidade Pregão Presencial, nº 006/2021 na forma
de execução indireta, sob regime de empreitada por
PREÇO  UNITÁRIO,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR
ITEM tendo como objeto Formação de Registro de
preço  para  futura  e  eventual  aquisição  de  água
mineral,  visando  atender  às  necessidades  das
diversas Secretarias do Município de Codó. O edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no
s i t e  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  C o d ó ,
www.codo.ma.gov.br/l icitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da CPL, Port.010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021-SRP.

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
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torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 06 de abril de 2021, às
14h:  30min  (quatorze  e  trinta)  horas,  na  Sala  da
Comissão  de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal na Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro,
na cidade de Codó – MA, o processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial, nº 007/2021 na forma
de execução indireta, sob regime de empreitada por
PREÇO  UNITÁRIO,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR
ITEM tendo como objeto Formação de Registro de
preço para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios,  visando  atender  às  necessidades  das
diversas Secretarias do Município de Codó. O edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no
s i t e  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  C o d ó ,
www.codo.ma.gov.br/l icitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da CPL, Port.010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021-SRP.

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 07 de abril de 2021, às
08h: 30min (oito e trinta) horas, na Sala da Comissão
de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura  Municipal,
Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro, na cidade de
Codó  –  MA,  o  processo  licitatório  na  modalidade
Pregão Presencial, nº 008/2021 na forma de execução
indireta,  sob  regime  de  empreitada  por  PREÇO
UNITÁRIO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tendo
como objeto  Formação  de  Registro  de  preço  para
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios
destinados ao Restaurante Popular do Município de
Codó. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no site da Prefeitura Municipal de Codó,
www.codo.ma.gov.br/licitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da CPL, Port.010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021-SRP.

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 07 de abril de 2021, às

14h:  30min  (quatorze  e  trinta)  horas,  na  Sala  da
Comissão  de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal, Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro, na
cidade  de  Codó  –  MA,  o  processo  licitatório  na
modalidade Pregão Presencial, nº 009/2021 na forma
de execução indireta, sob regime de empreitada por
PREÇO  UNITÁRIO,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR
ITEM tendo como objeto Formação de Registro de
preço para futura e eventual aquisição de material de
limpeza,  visando  atender  às  necessidades  das
diversas Secretarias do Município de Codó. O edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no
s i t e  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  C o d ó ,
www.codo.ma.gov.br/l icitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da CPL, Port.010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021-SRP.

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 08 de abril de 2021, às
08h: 30min (oito e trinta) horas, na Sala da Comissão
de Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal Praça
Ferreira Bayma, nº 538, centro, na cidade de Codó –
MA,  o  processo  licitatório  na  modalidade  Pregão
Presencial,  nº  010/2021  na  forma  de  execução
indireta,  sob  regime  de  empreitada  por  PREÇO
UNITÁRIO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tendo
como objeto a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezers
e  bebedouros,  com   fornecimento  de  peças,  para
atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Codó. O edital e seus anexos estão à
disposição  dos  interessados  no  site  da  Prefeitura
Municipal de Codó, www.codo.ma.gov.br/licitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da CPL, Port.010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021-SRP.

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO,  da
Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão,
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados
que realizará licitação no dia 08 de abril de 2021, às
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14h:30min  (quatorze  e  trinta)  horas,  na  Sala  da
Comissão  de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal, Praça Ferreira Bayma, nº 538, centro, na
cidade  de  Codó  –  MA,  o  processo  licitatório  na
modalidade Pregão Presencial, nº 011/2021 na forma
de execução indireta, sob regime de empreitada por
PREÇO  UNITÁRIO,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR
ITEM tendo como objeto a contratação de empresa
especializada para futura prestação de serviços de
locação de veiculos, para atender as demandas das
Secretarias  Municipais  da  Prefeitura  de  Codó.  O
edital  e  seus  anexos  estão  à  disposição  dos
interessados no site da Prefeitura Municipal de Codó,
www.codo.ma.gov.br/licitações.

Codó –MA, 18 de março de 2021.

Francisco Carlos Gomes Rosendo
Presidente da CPL, Port.010/2021.
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INTIMAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP

OBJETO.  Registro  de  Preços  para  Eventual
Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de
Forma  Parcelada  de  Combustíveis  para  Diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Codó - MA, de
acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência – Anexo I do Edital. A Prefeitura Municipal
de Codó, através do seu pregoeiro, torna público para
conhecimento  dos  licitantes  participantes  do
Processo Licitatório em epígrafe que, 23/03/2021, a
empresa  F.  C.  COMBUSTÍVEIS  LTDA.   interpôs
Recurso  Administrativo  contra  o  RESULTADO  DA
PROPOSTA  VENCEDORA  na  sessão  do  referido
Pregão  Presencial.  Ficam  todos  os  participantes
INTIMADOS a apresentarem contrarrazões no prazo
legal, se assim entenderem pela sua conveniência. O
referido recurso encontra-se disponível para consulta
e  extração  de  cópias   na  Sala  da  Comissão
Permanente de Licitações. Márcio Emílio Ferreira da
Silva. Portaria nº 010/2021 Pregoeiro.
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