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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2017. Processo Administrativo nº 02.2501.0001/2017. A Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a prestação de serviços de transporte escolar 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o 

qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 

2017. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – 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. 

Presidente Dutra (MA), 01 de fevereiro de 2017. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 005/2017 – Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo 

Administrativo nº 02.2501.0002/2017. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro, torna público 

para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço 

por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de 

confecção, reprodução e fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais em 

conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a 

Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 

456 e 458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 

realizar-se às 11:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria 

Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, 

Presidente Dutra – 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. Presidente Dutra (MA), 01 de fevereiro de 2017. John Sbergues Rodrigues de Sousa 

Carvalho – Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 006/2017. Processo Administrativo nº 02.2501.0003/2017. A Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a prestação de serviços de locação de veículos 

diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o 

qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 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 15 de fevereiro de 

2017. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – 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. 

Presidente Dutra (MA), 01 de fevereiro de 2017. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2017. Processo Administrativo nº 02.2501.0004/2017. A Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o fornecimento de carnes, frutas e verduras para 

atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será 

processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2017. A sessão 

pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – 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. Presidente Dutra 

(MA), 01 de fevereiro de 2017. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro. 
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2017. Processo Administrativo nº 02.2501.0005/2017. A Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento 

de gases medicinais e cilíndricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com Termo de Referencia 

disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 

456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 

horas do dia 16 de fevereiro de 2017. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – 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. Presidente Dutra (MA), 01 de fevereiro de 2017. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 009/2017. Processo Administrativo nº 02.2501.0006/2017. A Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 

licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento 

de urnas funerárias para atender as necessidades do Município, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o 

qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 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 16 de fevereiro de 

2017. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – 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. 

Presidente Dutra (MA), 01 de fevereiro de 2017. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro. 


