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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ÁLTO ALEGRÊ DO PINDARÉ - MA
Av. João Xxttt, S/N - CentÍo
CNPJ: 0í.612.8320001-21

AVTSO DE LtCrrAÇÃO

PREGÃO PRESÊNCIAL SRP NO 01712021 - CPUPi'AAP. PROC. ADiT. NO. 07712021 -
Sêcretaria ilunicipal de AdministÍaçáo. A PreÍeitura Municipal de Alto Ategre do Pandare -
l\rA, toína público aos interessados que realizará às 08h30min do dia 14 de setembro de
2021, nâ sala de Comissáo Permanente de LicilaÉo, localizada na Rua Presidente l\rédici,
S/N - Centro, Alto Alegre do Pindare - MA, licitaçáo, nâ modalidade Pregáo presencial, tipo
Menor Preço por Lote, visando a ContÍataÉo de OÍicina Mecânica para a prestaÉo dos
serviços de manutençáo (preventiva e correliva) e reposiÉo dê peç€s dos veiculos que
compôêm a Írota da Prefeitura Municipal de Atto Alegre do Pindare/MA, câraclerização e
abrangência estáo descritas no Edital e seus anexos, com íundamenlo legal na Lei Federal
no 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 2.1 de
.iunho de1993. O Edital e seus anexos estão à disposiÉo dos inleressados no endereço
supra, de 2' a 6'íeira, das 08 às 12 horas, onde podeÍão ser graluitamente consultados ou
obtidos alravés da apresentaÉo de midia eleiÉnica (pendrive) ou aindâ através do ê.mail
col ailoalearqo@oma col.n (respeitado o horáÍio citado para resposla). Ademais, por lorça
da Lei n' '13.979/2020 que versam sobre a emergência em saúde, a Sessáo públicâ seguirá
procedimentos necessários para prevençáo e enÍrentamento à epidemia causada pelo
COVIBí9 (coronavirus). Diante disso, informamos que para evitar aglorneÍaçáo de
pessoas, será peÍmitida a presença de um Íepresentante por licitante e que será obrigáório
o uso de máscara de proteÉo respiratória duranle a Sessáo, bem como, o do álcool gel de
foÍma oíensiva rcr todos os participantes. por fim, qualquer modificaÉo no Edital será
divulgada na torma do artigo 2't, s 40 da Lei 8.666/93 e comunicâda aos inieressâdos que
adquirirem o Edilal na CPL. Pedidos de esclarecimentos deveráo ser protocolados na CpL,
no endereço acima.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 25 de agosto de 2021.

Presidente da CPUPMMP


