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PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº
007/2021, Nº 008/2021.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  ELETRÔNICO:  Nº
007/2021.Processo Administrativo nº 2111722.087/2021. A
Prefeitura  Municipal  de  Satubinha  –  MA,  através  de  sua
Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando
a registro de preço para possível e futura contratação de
pessoa(s)  jurídica(s)  para  a  aquisição  de  Materiais  de
Laboratório, Hospitalares, Equipamentos e Medicamentos
em  geral,  por  meio  de  Registro  de  Preços,  conforme
demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Satubinha
– MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no
Anexo  I  do  edital,  o  qual  será  processado  e  julgado  em
conformidade  com  a  Lei  nº  10.520/02,  Decreto  Federal  nº
10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro
de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº
147/14,  Decreto  Federal  nº  8.538/15  e  alterações  e
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal
nº  8.666/93  e  suas  alterações  e  as  condições  do  Edital  à
realizar-se às 10:00 horas do dia 06 de outubro de 2021. A
sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no
site  https://www.portaldecomprassatubinha.com.br  no  dia  e
horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :
https://www.portaldecomprassatubinha.com.br,  site  da
Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da
Transparência  do  Município  endereço  eletrônico:
http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes,  no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha -
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com.
Satubinha (MA), 17 de setembro de 2021. Elenice dos Anjos
Pacheco Pereira –Pregoeira.

 
AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  ELETRÔNICO:  Nº
008/2021.Processo Administrativo nº 2111722.091/2021. A
Prefeitura  Municipal  de  Satubinha  –  MA,  através  de  sua
Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando
a registro de preço para possível e futura contratação de
pessoa(s)  jurídica(s)  para  a  presração  de  serviço  de
confecção  de  protése  dentaria  removível,  por  meio  de
Registro  de  Preços,  conforme  demanda  da  Secretaria
Municipal de Saúde de Satubinha – MA, em conformidade
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual
será  processado  e  julgado  em  conformidade  com  a  Lei  nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal
nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares nº
123/2006,  alterada  pela  Lei  nº  147/14,  Decreto  Federal  nº
8.538/15  e  alterações  e  subsidiariamente  no  que  couber  as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as
condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 06 de
outubro  de  2021.  A  sessão  pública  de  julgamento  será
r e a l i z a d a  e l e t r o n i c a m e n t e  n o  s i t e
https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário
marcados.  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :
https://www.portaldecomprassatubinha.com.br,  site  da
Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da
Transparência  do  Município  endereço  eletrônico:
http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes,  no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha -
MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com.
Satubinha (MA), 17 de setembro de 2021. Elenice dos Anjos
Pacheco Pereira –Pregoeira.
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