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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018

A Prefeitura de Joselandia/Ma., com sede na Rua José Falcão nº
150, Centro, Através da CPL, torna público conforme Lei
8.666/93, e suas alterações, fará realizar às 09:00 (nove) horas do
dia 01 de Junho de 2018, a licitação modalidade TOMADA DE
PREÇOS, do tipo menor global, OBJETO: Contratação de pessoa
Jurídica especializada para a prestação dos serviços jurídicos de
Propositura de Ação Judicial contra a Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com o objetivo de
que esta repasse ao Município de Joselêndia os royalties
decorrentes da confrontação e afetação na produção de Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) a este Município, consoante as
regras estabelecidas pela Lei Federal nº 7.990/1989,
regulamentada pelo Decreto nº 1/1991, e pela Lei Federal nº
12.734/2012, o Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00
horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido
através de mídia eletrônica ou ainda mediante pagamento de R$
30,00 (trinta reais), maiores informações no local. Joselândia, 11
de Maio de 2018, Françui Almeida Lopes, Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 001/2018

A Prefeitura de Joselandia/Ma., com sede na Rua José Falcão nº
150, Centro, Através da CPL, torna público conforme Lei
8.666/93, e suas alterações, fará realizar às 09:00 (nove) horas do
dia 04 de Julho
de 2018, a licitação
modalidade
CONCORRENCIA, do tipo Técnica e Preço, OBJETO:
contratação de pessoa Jurídica para realização serviços técnicos
especializados de consultoria visando o estudo, levantamento e
propositura de demandas judiciais e/ou administrativas visando a
redução das despesas correntes e recuperação de créditos
provenientes da relação de consumo de energia elétrica pelo
Município, incremento da receita tributária da Contribuição de
Iluminação Pública, o Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00
horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido
através de mídia eletrônica ou ainda mediante pagamento de R$
30,00 (trinta reais), maiores informações no local. Joselândia, 11
de Maio de 2018, Françui Almeida Lopes, Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018

A Prefeitura de Joselandia/, com sede na Rua Dr. José Falcão nº
150, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados
que realizará LICITAÇÃO na forma da Lei 10.520/2002, com
aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, e sua alterações,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por

www.joselandia.ma.gov.br/dom

item; OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção,
limpeza física, higienização e desinfecção de poços, e prestação de
serviços de recondicionamento e reparos de bombas e painéis
elétricos, de interesse deste Munícipio de Joselandia, Data da
abertura 01 de Junho de 2018 às 14:00 (quatorze) horas, o Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou retirado através de mídia eletrônica ou
obtido mediante pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), maiores
informações no local, Joselândia, 11 de Maio de 2018. Hailton
Cantanhede dos Santos, Pregoeiro.
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