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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020
O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, por meio
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público
aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei
Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17,
Decreto Municipal n° 003/17 e subsidiariamente as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
realizará às 09:00h do dia 13 de fevereiro de 2020, a
licitação na modalidade Pregão n° 003/2020, do tipo menor
preço por item, tendo como objeto O REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para fornecimento de livros de interesse da
Secretaria Municipal de Educação de Governador Nunes
Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura
Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do
Varejão n°. 115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e
será presidiada pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta
grátis ou ser adquirido mediante DAM - taxa de R$20,00
(vinte reais) no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site
oficial
deste
poder
executivo
www.governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail:
cpl@governadornunesfreire.ma.gov.br. Governador Nunes
Freire - MA, em 29 de janeiro de 2020. Aécio Pereira Santos
- Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020
O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, por meio
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público
aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei
Complementar n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17,
Decreto Municipal n° 003/17 e subsidiariamente as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
realizará às 09:00h do dia 14 de fevereiro de 2020, a
licitação na modalidade Pregão n° 004/2020, do tipo menor
preço por item, tendo como objeto O REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para prestação dos serviços de locação de

veículos leves de interesse da prefeitura municipal de Governador
Nunes Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°. 115,
centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidiada pelo
pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido
mediante DAM - taxa de R$20,00 (vinte reais) no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs
(doze horas) e no site oficial deste poder executivo www.governadornuesfreire.ma.gov.br,
onde
poderão
ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
endereço
supra,
ou
pelo
e-mail:
cpl@governadornunesfreire.ma.gov.br. Governador Nunes Freire MA, em 29 de janeiro de 2020. Aécio Pereira Santos - Pregoeiro
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020
O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, por meio da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos
interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar
n°. 123/2006, Decreto Municipal n° 002/17, Decreto Municipal n°
003/17 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, realizará às 15:00h do dia 14 de fevereiro de
2020, a licitação na modalidade Pregão n° 005/2020, do tipo menor
preço por item, tendo como objeto O REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação
dos serviços de locação de maquinas pesadas e veículos de grande
porte de interesse da prefeitura municipal de Governador Nunes
Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação
será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°. 115,
centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidiada pelo
pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido
mediante DAM - taxa de R$20,00 (vinte reais) no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs
(doze horas) e no site oficial deste poder executivo www.governadornuesfreire.ma.gov.br,
onde
poderão
ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
endereço
supra,
ou
pelo
e-mail:
cpl@governadornunesfreire.ma.gov.br. Governador Nunes Freire MA, em 29 de janeiro de 2020. Aécio Pereira Santos - Pregoeiro
Municipal.

Para consulta a veracidade deste documento acesse - www.governadornunesfreire.ma.gov.br clicando no link DOM

2/2

EDIÇAO 020 ANO IV DIARIO OFICIAL MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE QUARTA - FEIRA 29 DE JANEIRO DE 2020

Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município poder Executivo

SITE
www.governadornunesfreire.ma.gov.br
INDALÉCIO WANDERLEY VIEIRA FONSECA
Prefeito Municipal

Para consulta a veracidade deste documento acesse - www.governadornunesfreire.ma.gov.br clicando no link DOM

