Fl. nº _____________

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
Praça da Matriz, nº185 – Bairro: Matriz
São Bento – Maranhão
CEP: 65.235-000
CNPJ: 06.214.258/0001-77

Rubrica _________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
A Comissão Permanente de Licitações – CPL, torna público que se encontra
autorizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade a contratação de empresas e a
seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições estabelecidas no Edital,
consignando o que se segue:
- OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de viatura tipo
motocicleta para o município de São Bento -MA, conforme discriminados no presente
Edital.
– DA FONTE DE RECURSOS
Os recursos orçamentários financeiros necessários para a execução dos serviços ora
licitados serão provenientes de Recurso Próprios.
02 - Poder Executivo
01 - Gabinete do Prefeito.
00 - Gabinete do Prefeito.
06.181.0004.2066.0000 – Manutenção da Guarda Municipal.
44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
- VALOR GLOBAL: R$ 54.993,33 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e
três reais e trinta e três centavos).
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2110500.055/2020
- DATA DE ABERTURA: 03 de setembro de 2020, às 14:30 horas.
–LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado à Praça da Matriz,
nº 185 - Bairro: Matriz, SÃO BENTO / MA.
–EDITAL: O Ato Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se
disponíveis para consulta, na sede da CPL e, sua aquisição poderá ser efetuada de
segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas.
- DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados em participarem da
Licitação e qualquer pedido de esclarecimento em relação à eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por meio escrito, à
CPL – Comissão Permanente de Licitação, responsável por esta licitação,
preferencialmente no endereço eletrônico pmsb2019@hotmail.com ou via
requerimento escrito, protocolado no Protocolo Geral do Município ou junto à CPL, no
endereço acima mencionado, em horário de experiente das 8h às 12h, até 02 (dois) dia
úteis anterior à data de abertura fixada.
São Bento/MA, 10 de agosto de 2020.
Márcio Henrique Santiago de Sousa
Pregoeiro Oficial CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA

