Município de Marajá do Sena

DIÁRIO OFICIA L
Publicação de Terceiros

EDIÇÃO 104 ANO V, MARAJÁ DO SENA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, QUINTA - FEIRA, 30 DE MAIO DE 2019, PAG. 01/01

SUMÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO...................................................01

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019-CPL/PMMS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA,
com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro, no
município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços para
eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de expediente para atender a
demanda de diversas secretarias, conforme edital e anexos.
A sessão do certame licitatório será realizada no dia 13 de
junho de 2019, às 10:30hs (dez horas e trinta minutos), na sala
de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Marajá do Sena – MA, 28 de
maio de 2019. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro
Municipal.

Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços para
eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de copa e cozinha e utensílios
domésticos, para atender a demanda de diversas
secretarias, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 13 de junho de 2019, às 15:00hs
(quinze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da
CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Marajá do
Sena – MA, 28 de maio de 2019. ELIAS SILVA
NASCIMENTO. Pregoeiro Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019-CPL/PMMS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA,
com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro, no
município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor
Preço por Item, tendo por objeto o Registro de Preços para
eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de higiene e limpeza para
atender a demanda de diversas secretarias, conforme edital
e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia
13 de junho de 2019, às 13:00hs (treze horas), na sala de
reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Marajá do Sena – MA, 28 de
maio de 2019. ELIAS SILVA NASCIMENTO. Pregoeiro
Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019-CPL/PMMS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA,
com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro, no
município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor
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