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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O
MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, avisa aos interessados que fará realizar,

a licitação nº 015/2021, tendo com repartição interessada a Prefeitura do

Município de Mirinzal/MA, por sua Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transporte, na modalidade Pregão, na forma
Presencial, para registro de preço, por execução indireta, no regime de
empreitada por preço global, do tipo de menor preço, regida pela Lei
Nacional nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e

Lei Complementar nº 123/2007, tendo por objeto serviços de elaboração
de projetos e afins a se realizar na sala de reuniões da Comissão de
Licitação situada à Avenida Pedro Almeida Junior nº 466, Centro, CEP

65265-000, Mirinzal/MA, no dia 07 de abril de 2021, às 14:30 horas,
quando será procedido o recebimento dos envelopes contendo proposta
de preços e documentação de habilitação, iniciando-se nessa mesma
oportunidade a abertura dos envelopes. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis para retirada observada a legislação aplicável.

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Mirinzal/MA, 23 de
março de 2021. TENER MARQUES MUNIZ COSTA, Secretário
Municipal de Infraestrutura e Transporte.

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. O
MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, avisa aos interessados que fará realizar,

a licitação nº 016/2021, tendo com repartição interessada a Prefeitura do

Município de Mirinzal/MA, por sua Chefia do Gabinete do Prefeito, na
modalidade Pregão, na forma Presencial, para registro de preço, por
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, do tipo de
menor preço, regida pela Lei Nacional nº 10.520/2002, com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, tendo por

objeto serviços software de apoio à gestão pública e afins a se realizar
na sala de reuniões da Comissão de Licitação situada à Avenida Pedro

Almeida Junior nº 466, Centro, CEP 65265-000, Mirinzal/MA, no dia 07 de
abril de 2021, às 16:30 horas, quando será procedido o recebimento dos
envelopes contendo proposta de preços e documentação de habilitação,
iniciando-se nessa mesma oportunidade a abertura dos envelopes. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis para retirada observada a
legislação aplicável. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

Mirinzal/MA, 23 de março de 2021. CLAUDIONOR ARAÚJO FILHO,
Chefe de Gabinete do Prefeito.

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. O
MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, avisa aos interessados que fará realizar, a

licitação nº 017/2021, tendo com repartição interessada a Prefeitura do

Município de Mirinzal/MA, por sua Secretaria Municipal de Saúde, na
modalidade Pregão, na forma Presencial, para registro de preço, por
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, do tipo de
menor preço, regida pela Lei Nacional nº 10.520/2002, com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, tendo por

objeto consultoria em sistemas de gestão da saúde pública e afins a se
realizar na sala de reuniões da Comissão de Licitação situada à Avenida
Pedro Almeida Junior nº 466, Centro, CEP 65265-000, Mirinzal/MA, no

dia 08 de abril de 2021, às 14:30 horas, quando será procedido o
recebimento dos envelopes contendo proposta de preços e documentação
de habilitação, iniciando-se nessa mesma oportunidade a abertura dos
envelopes. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para retirada
observada a legislação aplicável. Esclarecimentos adicionais no mesmo

endereço. Mirinzal/MA, 23 de março de 2021. LARISSA DE MARIA
SCHALCHER MENDES ALMEIDA, Secretária Municipal de Saúde.

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021. O
MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, avisa aos interessados que fará realizar, a

licitação nº 018/2021, tendo com repartição interessada a Prefeitura do

Município de Mirinzal/MA, por sua Chefia do Gabinete do Prefeito, na
modalidade Pregão, na forma Presencial, para registro de preço, por
execução indireta, no regime de fornecimento com entrega parcelada, do
tipo de menor preço, regida pela Lei Nacional nº 10.520/2002, com
aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006,

tendo por objeto  serviços de sonorização com a utilização de carro de
som e afins a se realizar na sala de reuniões da Comissão de Licitação
situada à Avenida Pedro Almeida Junior nº 466, Centro, CEP 65265-000,

Mirinzal/MA, no dia  08 de abril de 2021, às 16:30 horas, quando será
procedido o recebimento dos envelopes contendo proposta de preços e
documentação de habilitação, iniciando-se nessa mesma oportunidade a
abertura dos envelopes. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
para retirada observada a legislação aplicável. Esclarecimentos adicionais

no mesmo endereço. Mirinzal/MA, 23 de março de 2021. CLAUDIONOR
ARAÚJO FILHO, Chefe de Gabinete do Prefeito.
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