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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.
REGISTRO DE PREÇOS 003/2021

Aviso
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.
REGISTRO DE PREÇOS 001/2021
O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 23 de
fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
maior desconto, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA,
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na
sala de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da
Matriz nº 29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela
pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no
portal da transparência do município . Maiores informações poderão
ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço
acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à
sexta-feira no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO
BATISTA - MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira
Pinto - Chefe de Gabinete
Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.
REGISTRO DE PREÇOS 002/2021
O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 23 de
fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço global, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para EVENTUAL E
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, de acordo
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de
reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº
29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da
transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira
no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA
- MA, de 02 de fevereiro de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária
Municipal de Saúde

O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 24 de
fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço por lote, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, de
acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala
de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº
29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da
transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira
no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA
- MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira Pinto - Chefe
de Gabinete
Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.
REGISTRO DE PREÇOS 004/2021
O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 24 de
fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço global, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, de
acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala
de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº
29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da
transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira
no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA
- MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira Pinto - Chefe
de Gabinete
Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.

Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta
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REGISTRO DE PREÇOS 005/2021
O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 25 de
fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço global, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, de
acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala
de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº
29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da
transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira
no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA
- MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira Pinto - Chefe
de Gabinete

com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 26 de fevereiro de 2021, ,
tendo por objeto o credenciamento de pessoas físicas para prestação
de serviços de nível superior para a contratação temporária de
serviços de saúde dos programas e serviços do sistema único de
saúde, do Município de São João Batista – MA , conforme demanda de
acordo com Edital e Anexos. O presente credenciamento se iniciará dia
26 de fevereiro de 2021 as 09:00( nove horas ) até 31 de dezembro
de 2021 , onde a documentação será recebida na sala de reunião da
CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº 29, Centro,
SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira desta
prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da
transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira
no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA
- MA, de 02 de fevereiro de 2021. Mayara Araújo Pinheiro - Secretária
Municipal de Saúde.
Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta

Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.
REGISTRO DE PREÇOS 006/2021
O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 25 de
fevereiro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço global , tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, de
acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala
de reunião da CPL de SÃO JOÃO BATISTA, situada na Praça da Matriz nº
29, Centro, SÃO JOÃO BATISTA (MA) e será presidida pela pregoeira
desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), bem como no portal da
transparência do município . Maiores informações poderão ser obtidas
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no
horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira
no Setor de Licitação do Município de SÃO JOÃO BATISTA - MA, onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. SÃO JOÃO BATISTA
- MA, de 02 de fevereiro de 2021. Rafaela de Jesus Pereira Pinto - Chefe
de Gabinete
Autor da Publicação: Wellingson de Jesus Pimenta

AVISO DE LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
O Município de SÃO JOÃO BATISTA(MA), por meio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que,
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