
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 

 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 016/2018 (2ª Chamada). Processo Administrativo nº 
02.0103.006/2018. A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 
torna público para conhecimento dos interessados que está realizando novamente o chamamento de interessados 
para participação na licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 01 (um) veículo automotivo, zero km, tipo para 
passageiros, com capacidade mínima de 07 (sete) lugares, flex, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde,  tendo em vista o não comparecimento de interessados no chamamento anterior, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 004/2017 e 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 
realizar-se às 15:00 horas do dia 08 de junho de 2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas 
dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL,  à 
Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias – MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através E-mail: cplgdias@hotmail.com.. Gonçalves Dias 
(MA), em 22 de maio de 2018. Maria Edneude Moura Gomes - Pregoeira. 

 


