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CâMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 002/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
Comissão de Licitação, instituída pela portaria n° 001/2021, de
14 de janeiro de 2021, torna público que,  com base na Lei
Federal  n°  Lei  Federal  nº  8.666/1993,  e  demais  normas
pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
17 de janeiro de 2022, a licitação na modalidade Concorrência,
do tipo Melhor Técnica e Preço, objetivando a “Contratação de
empresa  para  prestação  de  serviços  profissionais  de
publicidade e propaganda à Câmara Municipal de Imperatriz –
Maranhão”, observando-se o caráter educativo, informativo e de
orientação  social,  de  interesse  da  Câmara  Municipal  de
Imperatriz. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e
trinta minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos  mediante  recolhimento  da  importância  de  R$  30,00
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda
e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/  e  no  endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Imperatriz – MA, 30 de novembro de 2021.
 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 1085c2c28a41490b32e7ea08c9657317

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
015/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, Resolução nº 001/2021, Resolução nº 002/2021,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
nº  8.666/1993,  a  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  demais
normas pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas)
do dia 14 de dezembro  de 2021, a licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por
Item, objetivando a Contratação de empresa para execução dos
serviços de decoração natalina e ano novo, incluindo a locação,
montagem,  desmontagem  e  manutenção,  de  interesse  da
Câmara  Municipal  de  Imperatriz  -  MA.  Este  Edital  e  seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta
minutos)  ás  13:30hs  (treze  horas  e  trinta  minutos),  onde
poderão  ser  consultados  gratuitamente  ou  obtidos  mediante
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais),  que
deverá ser feito através de Deposito e ainda estará disponível
no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Imperatriz – MA, 30 de novembro de 2021.

 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 04f6a1e613e3e96804a8cef6620ec41f

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
016/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, Resolução nº 001/2021, Resolução nº 002/2021,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
nº  8.666/1993,  a  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  demais
normas  pertinentes  à  espécie,  realizará  às  14:00hs  (catorze
horas)  do  dia  14  de  dezembro   de  2021,  a  licitação  na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor
Preço,  por  Item,  objetivando  Registro  de  Preços,  tendo  por
objeto  a  Prestação  de  serviços  locação  de  palco,  tendas  e
ornamentação e decoração, de interesse da Câmara Municipal
de Imperatriz - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 07:30hs (sete horas e trinta minutos)  ás 13:30hs (treze
horas  e  trinta  minutos),  onde  poderão  ser  consultados
gratuitamente  ou  obtidos  mediante  recolhimento  da
importância de R$ 30,00 (trinta reais),  que deverá ser feito
através  de  Deposito  e  ainda  estará  disponível  no  site:
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/  e  no  endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Imperatriz – MA, 30 de novembro de 2021.
 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: b7c83d320e3c0fa4d9a47f8acfe0090f

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
017/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002, Resolução nº 001/2021, Resolução nº 002/2021,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
nº  8.666/1993,  a  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  demais
normas pertinentes à espécie, realizará às 16:00hs (dezesseis
horas)  do  dia  14  de  dezembro   de  2021,  a  licitação  na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor
Preço,  por  Item,  objetivando  Registro  de  Preços,  tendo  por
objeto o fornecimento de coffe break e marmitex, de interesse
da Câmara Municipal de Imperatriz - MA. Este Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30hs (sete horas e trinta
minutos)  ás  13:30hs  (treze  horas  e  trinta  minutos),  onde
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poderão  ser  consultados  gratuitamente  ou  obtidos  mediante
recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais),  que
deverá ser feito através de Deposito e ainda estará disponível
no site: http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Imperatriz – MA, 30 de novembro de 2021.

 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: d94a0fb140e53d44f62b79d04165aa45
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AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA

Presidente Da Câmara

www.camaraimperatriz.ma.gov.br

Câmara Municipal de Imperatriz

Rua Simplício Moreira, 1185, CEP: 65901490

Centro - Imperatriz / MA

Contato:

www.diariooficial.camaraimperatriz.ma.gov.br

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1797, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019
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