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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
A Prefeitura de Joselandia/Ma., com sede na Rua Dr. José Falcão nº 150,
Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará
LICITAÇÃO na forma da Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária
da Lei nº 8.666/93, e sua alterações, modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item; OBJETO: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de Combustível do tipo gasolina
comum, Diesel Comum, Diesel S10, visando atender a demanda deste
Munícipio, Data da abertura 13 de Fevereiro de 2019 às 09:00 (nove)
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 – MA., 23 de Janeiro de 2019.
Hailton Cantanhede dos Santos, Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019
A Prefeitura de Joselandia/Ma., com sede na Rua Dr. José Falcão nº 150,
Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará
LICITAÇÃO na forma da Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária
da Lei nº 8.666/93, e sua alterações, modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item; OBJETO: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de merenda escolar para atender
alunos da Educação Básica deste Município, Data da abertura 14 de
Fevereiro de 2019, às 09:00 (nove) 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 – MA., 23 de
Janeiro de 2019. Hailton Cantanhede dos Santos, Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019
A Prefeitura de Joselandia/Ma., com sede na Rua Dr. José Falcão nº 150,
Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará
LICITAÇÃO na forma da Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária
da Lei nº 8.666/93, e sua alterações, modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item; OBJETO: Registro de
Preços para futura e eventual prestação de serviços de recarga de tonner,
visando o atendimento da demanda operacional deste Município, Data da
abertura 14 de Fevereiro de 2019, às 15:00 (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 – MA., 23 de Janeiro de 2019. Hailton Cantanhede dos Santos,
Pregoeiro.
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