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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. O MUNICÍPIO DE
MIRINZAL/MA, avisa aos interessados que fará realizar, a licitação nº 030/2021, tendo com repartição
interessada a Prefeitura do Município de Mirinzal/MA, por sua Chefia de Gabinete do Prefeito, na
modalidade Pregão, na forma Presencial, para registro de preço, por execução indireta, no regime empreitada
por prelo 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 prestação dos serviços de transporte
aéreo em voos regulares domésticos nos afastamento de servidores, empregados ou colaboradores eventuais
em viagens a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta, autárquica e
fundacional, compreendendo a reserva, emissão, remarcação cancelamento e reembolso de passagens aéreas
regulares, planejamento e definição das melhores rotas e alternativas, com transferência integral de todas as
tarifas promocionais, eventualmente, assessoria para a hospedagens no local de destino 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 10 de junho 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, 27 de maio
de 2021. CLAUDIONOR ARAÚJO FILHO, Chefe de Gabinete do Prefeito.
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