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PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE ALTOALEGRE DO PINDARÉ. MA

Av. Joáo Yülll, S/N - CentÍo
CNPJ: 01.612.832,0001-21

avtso DE LrcrraçÃo

PREGÃO PRESENCIAL SRP N'01412021 - CPUPMAAP. PROC. ADM. NO..I9O/2021 -
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazêr. A Prefeitura Municipal de Alto Alegre
do Pindaré - MA, toma público aos interessados que ÍealizaÉ às 08:00 horas do dia 25 de
agosto de 202l., na sala de Comissáo Permanente de LicitaÉo, localizadê na Rua
Píesidente Medici, S/N - Centro, Alto Alêgre do PindaÍé - MA, licitaçáo, na modalidade

Pregáo Presencial, tipo Olênor Preço por Lote, visando a Contrataçáo de empresa
especializada para aquisiçáo de mobiliário e eletrodomésticos com a Íinalidade de atender
as necessidâdes da secretaria municipal de EducaÉo de Alto Alegre do Pindaré - lrA,
carac,terizaÉo e abrangência estáo descrilas no Edital e seus anêxos, com fundamento

legal na Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamenle pela Lei Federal

no 8.666, de 21 de junho dê 1993. O Edital e seus anexos esláo à disposiÉo dos
interessados no endeÍe@ supra, de 2á a 6" feira, das 08 às 12 horas, onde poderáo ser
gratuitamenle consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica
(pendÍive) ou ainda através do e-mail col.altoalggrep@qryüLq9,!0 (respeitado o horáÍio
citado para resposta). Ademais, por foÍça da lei n" 13.97912020 que versam sobre a
emergência em saúde, a Sessáo Públic€ seguirá procedimenlos necessários para

prevenção e enÍrentamento â epidemia c€usada pelo COVID-19 (coronavirus). Diante disso,

inÍormamos que para evitar aglomeraçáo de pessoas, será permitida a presença de um

Íepresentante por licitante e que será obrigalório o uso de máscâra de pÍoteÉo respiratória

durante a Sessão, bem como, o do álcool gel de forma ostensiva poÍ todos os participantes-

Por fim, qualquer modificaçáo no Edital será divulgada na forma do aÍtigo 21, § 40 da Lei

8.666/93 e comunicada aos interessados que adquiírem o Edital na CPL. Pedidos de

esciarecimentos deveráo ser protocolados na CPL, no endereço acima. TORNAR SEM
EFEITO - A Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindare/MA, através do presidente da

Comissáo Permanente de Licitaçáo - CPL, vem tomar sem efeito a publicaÉo do aviso de
licitação no Diáío Oficial do Município em '10 de agoslo de 2021.

Alto Alegre do Pindaré (MA), '11 de agosto de 202'1 .
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