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modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei
8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL.
Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço
acima. Alto Alegre do Pindaré (MA), 07 de Janeiro de 2021. Francival Veloso
Fernandes Presidente da CPL/PMAAP

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TP Nº 001/2021 – CPL/PMAAP – PROC. ADM. Nº 322/2020. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA,
torna público aos interessados que realizará às 8h00min do dia 27/01/2021, na
sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Presidente
Médici, S/N, Centro, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor
Preço, para a Contratação de Assessoria Especializada em Direito
Administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, na forma da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde
poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de
mídia
eletrônica
(pendrive)
ou
ainda
através
do
e-mail
cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário citado para resposta).
Ademais, por força da Lei n° 13.979/2020 que versam sobre a emergência em
saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para prevenção e
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante disso,
informamos que para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a presença
de um representante por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de
proteção respiratória durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma
ostensiva por todos os participantes. Por fim, qualquer modificação no Edital
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos
interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Alto Alegre do Pindaré
(MA), 07 de Janeiro de 2021. Francival Veloso Fernandes Presidente da
CPL/PMAAP

TP Nº 003/2021 – CPL/PMAAP – PROC. ADM. Nº 324/2020. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA,
torna público aos interessados que realizará às 10h00min do dia 28/01/2021,
na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida
Presidente Médici, S/N, Centro, licitação, na modalidade Tomada de Preço,
tipo Menor Preço, para a Contratação de Sociedade de advogados para
prestação de serviços jurídicos de atuação consultiva e contenciosa com
atendimento personalizado à Prefeitura Municipal de Alto Alegre do
Pindaré, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos
através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através do email cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário citado para resposta).
Ademais, por força da Lei n° 13.979/2020 que versam sobre a emergência em
saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para prevenção e
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante disso,
informamos que para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a presença
de um representante por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de
proteção respiratória durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma
ostensiva por todos os participantes. Por fim, qualquer modificação no Edital
será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos
interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Alto Alegre do Pindaré
(MA), 07 de Janeiro de 2021. Francival Veloso Fernandes Presidente da
CPL/PMAAP
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TP Nº 002/2021 – CPL/PMAAP – PROC. ADM. Nº 323/2020. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA,
torna público aos interessados que realizará às 8h00min do dia 28/01/2021, na
sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Presidente
Médici, S/N, Centro, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor
Preço, para a Contratação de serviços de assessoria jurídica com ênfase
nas atividades que envolvam planejamento fiscal, arrecadação,
atualização, constituição, lançamento, e cobrança de crédito tributário,
incluindo consultoria às atividades de auditoria, de levantamento e
recuperação de ativos fiscais, assessoria jurídica na inscrição de dívida
ativa e na emissão de documentos próprios de controle de arrecadação,
entre outros, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de
2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou
obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive) ou ainda através
do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com (respeitado o horário citado para
resposta). Ademais, por força da Lei n° 13.979/2020 que versam sobre a
emergência em saúde, a Sessão Pública seguirá procedimentos necessários para
prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (coronavírus).
Diante disso, informamos que para evitar aglomeração de pessoas, será
permitida a presença de um representante por licitante e que será obrigatório o
uso de máscara de proteção respiratória durante a Sessão, bem como, o do
álcool gel de forma ostensiva por todos os participantes. Por fim, qualquer

TP Nº 004/2021 – CPL/PMAAP – PROC. ADM. Nº 317/2020. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA,
torna público aos interessados que realizará às 10:00 do dia 27/01/2021, na
sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Presidente
Médici, S/N, Centro, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor
Preço, para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Assessoria Contábil, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser
gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia
eletrônica (pendrive) ou ainda através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com
(respeitado o horário citado para resposta). Ademais, por força da Lei n°
13.979/2020 que versam sobre a emergência em saúde, a Sessão Pública
seguirá procedimentos necessários para prevenção e enfrentamento à epidemia
causada pelo COVID-19 (coronavírus). Diante disso, informamos que para
evitar aglomeração de pessoas, será permitida a presença de um representante
por licitante e que será obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória
durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma ostensiva por todos os
participantes. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma
do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que
adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser
protocolados na CPL, no endereço acima. Alto Alegre do Pindaré (MA), 07 de
Janeiro de 2021. Francival Veloso Fernandes Presidente da CPL/PMAAP.
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