Estado do Maranhão
Prefeitura de Pedreiras

Diário Oficial
Lei nº 1.206, de 10 de Novembro de 2006.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
001/2017. Processo Administrativo nº 01.2301.0001/2017. A
Câmara Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa especializada para locação de veículos
leves, em apoio as atividades da Câmara Municipal de PedreirasMA, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Legislativo nº
003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 08:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2017. A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Pedreiras, na sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, situada à Rua Maneco Rêgo, nº 906, Bairro
Centro, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de
DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.camarapdz@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de fevereiro de
2017. Gallileu Novo Fraga – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
002/2017. Processo Administrativo nº 01.2301.0002/2017. A
Câmara Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal
de Pedreiras, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Legisla-

tivo nº 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital
à realizar-se às 10:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2017. A
sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da
Câmara Municipal de Pedreiras, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Maneco Rêgo, nº 906, Bairro Centro, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de
DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e E-mail:
cpl.camarapdz@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de fevereiro de
2017. Gallileu Novo Fraga – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
003/2017. Processo Administrativo nº 01.2301.0002/2017. A
Câmara Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, frutas, verduras carnes e outros para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Pedreiras-MA, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do
Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Legislativo nº 003/2017 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às
14:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2017. A sessão pública de
julgamento será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Pedreiras, na sala da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, situada à Rua Maneco Rêgo, nº 906, Bairro Centro, Pedreiras – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão
à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta
gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª,
das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e através do e E-mail: cpl.camarapdz@gmail.com..
Pedreiras (MA), 08 de fevereiro de 2017. Gallileu Novo Fraga –
Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
004/2017. Processo Administrativo nº 01.2301.0002/2017. A
Câmara Municipal de Pedreiras – MA, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pedreiras, em conformidade com Termo de
Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Legislativo nº 003/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 24 de
fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Câmara Municipal de Pedreiras, na sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Maneco Rêgo, nº 906, Bairro Centro, Pedreiras – MA, no dia, hora e
local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e
habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do
e E-mail: cpl.camarapdz@gmail.com.. Pedreiras (MA), 08 de
fevereiro de 2017. Gallileu Novo Fraga – Pregoeiro.

Pedreiras-MA, 10 de fevereiro de 2017.

