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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 ? Registro de Preço - O Município de Formosa da Serra Negra - 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, fará realizar às 08h00min (oito
horas) do dia 26 de agosto de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021 ? Registro de Preço, do tipo menor preço por lote, tendo por
objeto a Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde de Formosa da Serra Negra - MA. A presente licitação será realizada através da Plataforma LICITANET ? www.licitanet.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 Avenida João da Mata, N° s/n, Centro ? Formosa da Serra Negra/MA, de segunda-feira à sexta-
feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante pagamento de DAM, bem como no endereço eletrônico
www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 11 de agosto de 2021. RICARDO PONTES SALES -
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021 ? Registro de Preço - O Município de Formosa da Serra Negra - 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, fará realizar às 08h00min (oito
horas) do dia 27 de agosto de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021 ? Registro de Preço, do tipo menor preço por item, tendo por
objeto a Futura e eventual Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de transporte escolar para a rede pública de ensino do Município
de Formosa da Serra Negra - MA. A presente licitação será realizada através da Plataforma LICITANET ? www.licitanet.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 Avenida João da Mata, N° s/n, Centro ? Formosa da Serra Negra/MA, de segunda-feira à sexta-feira das
08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante pagamento de DAM, bem como no endereço eletrônico
www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 11 de agosto de 2021. RICARDO PONTES SALES -
Pregoeiro.

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, através da Comissão Permanente
de Licitações, torna público que realizará no dia 30 de agosto de 2021, as 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na
Avenida João da Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço por empreitada global, para Contratação
de empresa especializada para conclusão dos serviços de construção de escola no Município de Formosa da Serra Negra, na forma da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como
consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a
sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los
via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail
informado. Formosa da Serra Negra - MA, 13 de agosto de 2021. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, através da Comissão Permanente
de Licitações, torna público que realizará no dia 30 de agosto de 2021, as 14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na
Avenida João da Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço por empreitada global por Lote, para
Contratação de empresa especializada para reforma das escolas do Município de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00
horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados
através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá
em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio
similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra
Negra - MA, 11 de agosto de 2021. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 ? REGISTRO DE PREÇO - O Município de Formosa da Serra Negra do Maranhão - MA, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02 e no Decreto n° 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 14h00min (catorze horas) do dia 26 de agosto de 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 043/2021 ? Registro de
Preço, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de publicidade legal de
interesse da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra. A presente licitação será realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação no
Prédio da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante
a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do
certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive,
encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou
encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 11 de agosto de 2021. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.
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