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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, Estado
do Maranhão, através da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 013/2018 de 01 de
agosto de 2018, torna público que realizará às 09h00min
(nove Horas) do dia 25 de janeiro de 2019, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do
Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 – Governador
Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a
Contratação de Empresa Especializada para execução de
serviços de assessoria e consultoria jurídica, nas áreas de
Gestão Pública, Direito Administrativo, Direito Financeiro,
Acompanhamento e Controle Jurídico da Prestação de
Contas Públicas e recuperação de créditos e ativos
financeiros, tributários, orçamentários e demais captações de
recursos para municipalidade no Município de Governador
Nunes Freire/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma
da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações
dadas pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às
12h00min, onde poderão ser consultados e retirados
gratuitamente
por
mídia
ou
pelo
site
www.governadornuesfreire.ma.gov.br ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), que
deverá ser feito através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Governador Nunes Freire - MA, em 07 de
janeiro de 2019. Aécio Pereira Santos - Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, Estado
do Maranhão, através da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 013/2018 de 01 de
agosto de 2018, torna público que realizará às 14h00min
(Quatorze Horas) do dia 25 de janeiro de 2019, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua do
Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 – Governador
Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a
Contratação de empresa especializada para prestação de
Serviços de Levantamento de informações patrimoniais,
almoxarifado e frota de veículos junto as Secretarias da

Prefeitura de Governador Nunes Freire/MA, conforme Edital e seus
Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações dadas
pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e
retirados
gratuitamente
por
mídia
ou
pelo
site
www.governadornuesfreire.ma.gov.br ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), que deverá
ser feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Governador Nunes
Freire - MA, em 07 de janeiro de 2019. Aécio Pereira Santos Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
instituída pela Portaria nº 013/2018 de 01 de agosto de 2018, torna
público que realizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 28 de
janeiro de 2019, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000 –
Governador Nunes Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e
consultoria contábil junto as Secretarias e Fundos Municipais da
Prefeitura de Governador Nunes Freire/MA, conforme Edital e seus
Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações dadas
pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e
retirados
gratuitamente
por
mídia
ou
pelo
site
www.governadornuesfreire.ma.gov.br ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), que deverá
ser feito através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Governador Nunes
Freire - MA, em 07 de janeiro de 2019. Aécio Pereira Santos Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL,
instituída pela Portaria nº 013/2018 de 01 de agosto de 2018, torna
público que realizará às 14h00min (Quatorze Horas) do dia 28 de
janeiro de 2019, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
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localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284000 – Governador Nunes Freire/MA, Licitação na
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global,
tendo por objeto a Contratação de empresa especializada
com fornecimento de todo o material para a execução de
serviços de obras para construção de uma ponte em madeira
no povoado Cururu no Município de Governador Nunes
Freire – MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da
Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações
dadas pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus
Anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às
12h00min, onde poderão ser consultados e retirados
gratuitamente
por
mídia
ou
pelo
site
www.governadornuesfreire.ma.gov.br ou obtidos mediante o
recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), que
deverá ser feito através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Governador Nunes Freire - MA, em 07 de
janeiro de 2019. Aécio Pereira Santos - Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
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 e
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizará às 09h00hs (nove horas)
do dia 21 de janeiro de 2019, a licitação na modalidade
Pregão n° 001/2019, do tipo menor preço por item, tendo
como objeto a Contratação de empresa especializada para a
prestação dos serviços de conexão de Internet por meio de IP
dedicado 100% FTTH, “Fibra Ótica”, com velocidade de 50
Mb de download por 50 Mb de upload, com equipamento
necessários em comodato, e o link devera disponibilizar no
mínimo 5 IPs fixos validos livres, devendo estar disponível
24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da
semana para atender as necessidades das diversas Secretarias
e Fundos Municipais 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 07 de janeiro de 2019 Aécio Pereira Santos
- Pregoeiro Municipal
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