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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Peritoró - MA.
, exclusivamente na forma eletrônica, é uma
publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de
Peritoró poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.peritoro.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.peritoro.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Peritoró - MA
CNPJ: 01.612.537/0001-75, Prefeito Josue
Pinho da Silva Junior
Endereço: Rua da Prata, s/n - Centro
Telefone: (99) 991724154 e-mail:
ti@peritoro.ma.gov.br
Site: https://www.peritoro.ma.gov.br

Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022-SRP - O
Município de Peritoró - MA, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019,
10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará
às 15h00min (quinze horas) do dia 04 de outubro de
2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
023/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo
por objeto a futura e eventual aquisição de
instrumentos musicais através do sistema de registro
de preços (SRP). A presente licitação será realizada
através da plataforma LICITAPERITORO –
https://licitaperitoro.com.br/ . O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser
retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a
Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua da

Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou
por consulta no site www.peritoro.ma.gov.br e
www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/
demais informações na CPL ou por e-mail cplperitoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 19 de setembro
de 2022. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR.
Pregoeiro.
Código identificador:
ad31ee8b30b25771f3f4d16130f8f206963698abe24fe7a381e4205e06dcaa84cea
355728571cbb6c11109aabfe0f50e0294ec028bf01e99085b9b76f784e6fc

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022-SRP - O
Município de Peritoró - MA, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019,
10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará
às 09h00min (nove horas) do dia 05 de outubro de
2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
022/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo
por objeto o Registro de Preços, para futura, eventual
aquisição de brinquedos infantis, materiais didáticos,
lúdicos e pedagógicos e mobiliários específico para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Peritoró — MA. A presente
licitação será realizada através da plataforma
LICITAPERITORO – https://licitaperitoro.com.br/ . O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para
consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de 5
(cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de Licitação,
localizada na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró,
CEP: 65.418.000, ou por consulta no site
www.peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br,
https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na
CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com .
Peritoró/MA, 19 de setembro de 2022. JOSÉ
RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.
Código identificador:
ad31ee8b30b25771f3f4d16130f8f206963698abe24fe7a381e4205e06dcaa84cea
355728571cbb6c11109aabfe0f50e0294ec028bf01e99085b9b76f784e6fc

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022-SRP - O
Município de Peritoró - MA, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019,
10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
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8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará
às 09h00min (nove horas) do dia 04 de outubro de
2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
021/2022 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo
por objeto a contratação de empresa para futuro e
eventual fornecimento de kits de enxovais de
interesse da administração pública do município de
Peritoró – Ma. (SRP). A presente licitação será
realizada através da plataforma LICITAPERITORO –
https://licitaperitoro.com.br/ . O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis de segunda a sexta das
08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser
retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a
Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua da
Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou
por consulta no site www.peritoro.ma.gov.br e
www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/
demais informações na CPL ou por e-mail cplperitoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 19 de setembro
de 2022. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR.
Pregoeiro.
Código identificador:
ad31ee8b30b25771f3f4d16130f8f206963698abe24fe7a381e4205e06dcaa84cea
355728571cbb6c11109aabfe0f50e0294ec028bf01e99085b9b76f784e6fc
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