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LEI:

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0462, SEGUNDA-FEIRA,  21 DE NOVEMBRO DE 2022 [ PÁG. 1 /1]

AVISO  DE  LICITAÇÃO  –  CHAMADA  PÚBLICA  Nº  003/2022. A
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente
de Licitação –  CPL,  torna público  para conhecimento de todos que
realizará  licitação  na  modalidade  Chamada  Pública,  do  tipo  Menor
Preço Unitário cujo objeto é a aquisição de alimentos produzidos por
AGRICULTORES  E  EMPREENDEDORES  DE  BASE  FAMILIAR
RURAL, para atender a Secretaria Municipal de Educação, listados em
anexo  no  edital,  produzidos  pela  Agricultura  Familiar,  cujos
fornecedores  deverão  ser  produtores  rurais,  que  possuem  a  DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf)  de grupos formais (cooperativas,
associações...) e informais. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações  posteriores,  Lei  nº  11.326/2006,  Resolução  CD/FNDE nº
06/2020  e  demais  normas  aplicáveis.  A  sessão  de  abertura  de
propostas e habilitação, realizar-se-á no dia 13/12/2022, às 09h30min,
com recebimento dos projetos de venda e demais documentos listados
em edital, do dia 23 de novembro de 2022 ao dia 12 de dezembro de
2022,  até  as  17:00h,  na  Prefeitura  Municipal.  O  Edital  estará  à
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h
e no site do Município http://portal.tuntum.ma.gov.br. Os interessados
na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte
reais)  mediante  a  retirada  do  DAM,  na  sala  da  CPL,  na  Sede  da
Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº
411  –  Centro  –  Tuntum/MA,  CEP:  65763-000.  Para  mais
esclarecimentos,  entrar  em contato  por  meio  do  seguinte  endereço
eletrônico:  cpl@tuntum.ma.gov.br.  Tuntum  –  Maranhão,  18  de
novembro de 2022. Alexandre Silva Santos – Presidente da CPL.

AVISO  DE  LICITAÇÃO  -  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº  014/2022. A
Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente
de Licitação –  CPL,  torna público  para conhecimento de todos que
realizará  licitação  na modalidade:  Tomada de Preços.  TIPO:  Menor
Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para
recuperação  de  estradas  vicinais  no  município  de  Tuntum/MA,
atendendo  ao  convênio  nº  919585/2021,  celebrado  entre  a
COMPANHIA  DE  DESENV.  DO  VALE  DO  SÃO  FRANCISCO  e  o
MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações  posteriores.  Recebimento  e  abertura  dos  envelopes  de
Habilitação e Proposta de Preços: às 09h00min do dia 09 de dezembro
de 2022. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de
licitação,  das  08h  às  12h  e  no  site  do  Município
http://portal.tuntum.ma.gov.br.  Os  interessados  na  aquisição  dos
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a
retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de
Tuntum,  localizada  na  Rua  Frederico  Coelho,  nº  411  –  Centro  –
Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em
contato  por  meio  do  seguinte  endereço  eletrônico:
cpl@tuntum.ma.gov.br.  Tuntum  –  MA,  21  de  novembro  de  2022.
Alexandre Silva Santos – Presidente da CPL.
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