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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Município de Afonso Cunha torna público,
para conhecimento, que a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº.
007/2021/CPL/PMAC visando a contratação
de empresa para o fornecimento de serviços
de internet através do Sistema de Registro
de Preço (SRP), realizada em 22 de
dezembro de 2020, às 09h00min (nove
horas), foi considerada DESERTA, por não
comparecerem interessados ao certame.
Afonso Cunha, 04 de janeiro 2021. TALES
ALVES PARANHOS DO VALE – Secretário
Municipal de Administração e Finanças.

Cidade, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus
anexos
estarão
à
disposição
dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08h00min (oito horas)
às 12h00min (doze horas) onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos
mediante a entrega de 03(três) pastas AZ.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço e pelo endereço de e-mail cplafonsocunha@hotmail.com. Afonso Cunha,
MA, 04 de janeiro de 2020. Arquimedes
Américo Bacelar – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO
DE
LICITAÇÃO.
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2021/CPL/PMAC 1º
REPUBLICAÇÃO. O MUNICÍPIO DE
AFONSO CUNHA, através da Prefeitura
Municipal de Afonso Cunha-MA, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna
público
para
conhecimento
dos
interessados que fará realizar, sob a égide
da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº
3.555/2000
e
subsidiariamente
as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações
posteriores,
licitação
na
modalidade
Pregão
Presencial
nº
007/2021/CPL/PMAC, do tipo menor preço,
para contratação de empresa para o
fornecimento de serviços de internet através
do Sistema de Registro de Preço(SRP), no
dia 14 de Janeiro de 2021, às 08h00min
(oito horas), na sala da Comissão
Permanente de Licitação/CPL, na Praça da
Comunidade, nº 56, Bairro Centro, nesta

AVISO
DE
LICITAÇÃO.
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2021/CPL/PMAC. O
MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA, através
da Prefeitura Municipal de Afonso CunhaMA, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a
égide da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal
nº 3.555/2000 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações
posteriores,
licitação
na
modalidade
Pregão
Presencial
nº
008/2021/CPL/PMAC, do tipo menor preço,
para a eventual aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis, de interesse da
Administração Pública através do Sistema
de Registro de Preços(SRP), no dia 14 de
janeiro de 2021, às 10h00min (dez horas),
na sala da Comissão Permanente de
Licitação/CPL, na Praça da Comunidade, nº
56, Bairro Centro, nesta Cidade, sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O Edital e seus anexos estarão à
disposição dos interessados no endereço
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supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08h00min (oito horas) às 12h00min (doze
horas) onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante a
entrega
de
03(três)
pastas
AZ.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço e pelo endereço de e-mail cplafonsocunha@hotmail.com. Afonso Cunha,
MA, 04 de janeiro de 2021. Arquimedes
Américo Bacelar – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO
DE
LICITAÇÃO.
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2021/CPL/PMAC. O
MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA, através
da Prefeitura Municipal de Afonso CunhaMA, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a
égide da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal
nº 3.555/2000 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações
posteriores,
licitação
na
modalidade
Pregão
Presencial
nº
009/2021/CPL/PMAC, do tipo menor preço,
para a eventual contratação de empresa
especializada
para
Locação
de
Equipamentos com insumos e manutenção
preventiva e corretiva com substituição de
peças
e
Prestação
de
serviços
especializados na manutenção de Desktops
e Notebooks, instalação de Softwares,
formatação e ou atualização de Sistema
Operacional adquiridos pela Contratante,
implantação, configuração e manutenção de
redes física e logica do Município de Afonso
Cunha/MA, através do SRP, no dia 14 de
janeiro de 2021, às 14h00min (catorze
horas), na sala da Comissão Permanente de
Licitação/CPL, na Praça da Comunidade, nº
56, Bairro Centro, nesta Cidade, sendo

presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O Edital e seus anexos estarão à
disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08h00min (oito horas) às 12h00min (doze
horas) onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante a
entrega
de
03(três)
pastas
AZ.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço e pelo endereço de e-mail cplafonsocunha@hotmail.com. Afonso Cunha,
MA, 04 de janeiro de 2021. Arquimedes
Américo Bacelar – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO.
AVISO
DE
LICITAÇÃO.
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2021/CPL/PMAC. O
MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA, através
da Prefeitura Municipal de Afonso CunhaMA, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a
égide da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal
nº 3.555/2000 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações
posteriores,
licitação
na
modalidade
Pregão
Presencial
nº
010/2021/CPL/PMAC, do tipo menor preço,
para
a
contratação
de
empresa
especializada para eventual fornecimento
de gases medicinais, através do SRP, no dia
14 de janeiro de 2021, às 16h00min
(dezesseis horas), na sala da Comissão
Permanente de Licitação/CPL, na Praça da
Comunidade, nº 56, Bairro Centro, nesta
Cidade, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus
anexos
estarão
à
disposição
dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08h00min (oito horas)
às 12h00min (doze horas) onde poderão ser
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consultados gratuitamente ou obtidos
mediante a entrega de 03(três) pastas AZ.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo
endereço e pelo endereço de e-mail cplafonsocunha@hotmail.com. Afonso Cunha,
MA, 04 de janeiro de 2021. Arquimedes
Américo Bacelar – Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE
AFONSO
CUNHA:
06096655000191
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