ANO VII Nº 1480 POÇÃO DE PEDRAS, SEXTA-FEIRA, 04 DE JANEIRO DE 2019
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019-CPL
A Câmara Municipal de Poção de Pedras, por intermédio do Pregoeiro,
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para
registro de preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº
8.666/93 e alterações. OBJETO: Aquisição de combustível para atender as
necessidades do Legislativo no ano de 2019. ABERTURA: 30 de Janeiro
de 2019 às 08:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua
Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA., horário de 08:00
às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no
mesmo endereço e pelo telefone (99) 3636-1130, o Edital também poderá
ser obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 80,00 (oitenta
reais), através de DAM. Poção de Pedras (MA), 02 de Janeiro de 2019.
Diego Maciel Barbosa – Pregoeiro.

EDIÇÃO DE HOJE: 1 PÁGINA

DAM. Poção de Pedras (MA), 02 de Janeiro de 2019. Diego Maciel
Barbosa – Pregoeiro.
______________

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019-CPL
A Câmara Municipal de Poção de Pedras, por intermédio do Pregoeiro,
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO:
contratação de empresa especializada em recarga de tonners, manutenção
em computadores e locação de scanners. ABERTURA: 30 de Janeiro de
2019 as 10:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel
Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA., horário de 08:00 às 12:00
horas. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo
endereço e pelo telefone (99) 3636-1130, o Edital também poderá ser
obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 80,00 (oitenta reais),
através de DAM. Poção de Pedras (MA), 02 de Janeiro de 2019. Diego
Maciel Barbosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019-CPL
A Câmara Municipal de Poção de Pedras, por intermédio do Pregoeiro,
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para
registro de preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de pessoa jurídica de ramo
pertinente para o registro de preços para prestação de serviço eventual e
futura locação de veículos automotores no ano de 2019. ABERTURA: 30
de Janeiro de 2019 às 16:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação,
na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA., horário
de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas
no mesmo endereço e pelo telefone (99) 3636-1130, o Edital também
poderá ser obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 80,00
(oitenta reais), através de DAM. Poção de Pedras (MA), 02 de Janeiro de
2019. Diego Maciel Barbosa – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019-CPL
A Câmara Municipal de Poção de Pedras, por intermédio do Pregoeiro,
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para
registro de preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº
8.666/93 e alterações. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios,
material de limpeza e de higienização para atender as necessidades do
Legislativo no ano de 2019. ABERTURA 30 de Janeiro de 2019 às 17:00
horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº
49 – Centro – Poção de Pedras/MA., horário de 08:00 às 12:00 horas.
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e
pelo telefone (99) 3636-1130, o Edital também poderá ser obtido mediante
o recolhimento da importância de R$ 80,00 (oitenta reais), através de
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