
 

 

 

 

 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 – SRP 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, 

Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no 

dia 24 de março de 2021, às 09:00 (nove) horas, na Sala da Comissão de Licitação, 

na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, Dom Pedro/MA, fará realizar Licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para 

registro de preços destinado para Aquisição futura de combustíveis (óleo diesel e 

gasolina comum), destinados ao abastecimento de veículos e máquinas pesadas 

pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Administração, Obras, Educação, 

Saúde e Assistência Social do Município de Dom Pedro/MA, nos termos da Lei nº. 

10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 04 e 09/2021, Lei 

Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 010/2018 e subsidiariamente a Lei 

nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações. Informa, que diariamente, das 

08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à 

disposição nos endereços eletrônicos: Portal do Município: 

www.dompedro.ma.gov.br, SACOP: 

http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul ou na sede da CPL, no mesmo 

local, onde serão também fornecidos elementos, informações e outros 

esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: licitacao@dompedro.ma.gov.br ou 

telefone (99) 99100-3477 e obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 

20,00 (vinte reais), através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Dom 

Pedro/MA, 10 de março de 2021. Christoffy Francisco Abreu Silva – Pregoeiro. 

 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 – SRP 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, 

Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no 

dia 24 de março de 2021, às 14:00 (quatorze) horas, na Sala da Comissão de 

Licitação, na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, Dom Pedro/MA, fará realizar 

Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por 

item, para registro de preços destinado para Aquisição futura de oxigênios 

medicinais destinados ao Hospital Geral Municipal (HGM) e Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Dom Pedro/MA., nos termos da Lei 

nº. 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 04 e 09/2021, Lei 

Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 010/2018 e subsidiariamente a Lei 

nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações. Informa, que diariamente, das 

08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à 

disposição nos endereços eletrônicos: Portal do Município: 

www.dompedro.ma.gov.br, SACOP: 

http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul ou na sede da CPL, no mesmo 

local, onde serão também fornecidos elementos, informações e outros 

esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: licitacao@dompedro.ma.gov.br ou 

telefone (99) 99100-3477 e obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 

20,00 (vinte reais), através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Dom 

Pedro/MA, 10 de março de 2021. Christoffy Francisco Abreu Silva – Pregoeiro. 
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