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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, OBJETO: Eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de
limpeza, expediente, consumo e de copa e cozinha para atender as necessidades
da Câmara Municipal de Mata Roma/MA, conforme especificações contidas no
anexo I - Termo de Referência do Edital, Do tipo Menor preço Unitário.
EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente no endereço abaixo de segunda a
sexta-feira das 08:00h ás 12:00horas. Endereço: Praça Juca Brandão, nº 56 Centro, CEP: 65510-000, Mata Roma/MA. Demais informações pelo endereço
eletrônico camaramt@outlook.com onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da
transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a
sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante
porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com
a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios
ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser
protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Entrega dos
envelopes: Dia: 10/01/2022 - ás 09h00min, no mesmo endereço. Mata Roma MA, 23 de dezembro de 2021. JOSIVAN GARRETO DA SILVA - Presidente
da Câmara Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, OBJETO: Eventual contratação de empresa
especializada nos serviços de assessoria contábil para atender as necessidades da
câmara municipal de Mata Roma/MA, conforme especificações contidas no anexo I
- Termo de Referência do Edital, Do tipo Menor preço Global. EDITAL: Poderá ser
consultado gratuitamente no endereço abaixo de segunda a sexta-feira das 08:00h
ás 12:00horas. Endereço: Praça Juca Brandão, nº 56 - Centro, CEP: 65510-000,
Mata
Roma/MA.
Demais
informações
pelo
endereço
eletrônico
camaramt@outlook.com onde também poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência
deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos
que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento
mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória a
utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em
gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as
propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de
entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos.
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei
8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou
encaminhados no e-mail informado. Entrega dos envelopes: Dia: 10/01/2022 - ás
14h00min, no mesmo endereço. Mata Roma - MA, 23 de dezembro de
2021. JOSIVAN GARRETO DA SILVA - Presidente da Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, OBJETO: Eventual contratação dos
serviços de locação de 1 (um) veículo para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Mata Roma/MA, conforme especificações contidas no anexo I Termo de Referência do Edital, Do tipo Menor preço Unitário. EDITAL: Poderá
ser consultado gratuitamente no endereço abaixo de segunda a sexta-feira das
08:00h ás 12:00horas. Endereço: Praça Juca Brandão, nº 56 - Centro, CEP:
65510-000, Mata Roma/MA. Demais informações pelo endereço eletrônico
camaramt@outlook.com onde também poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da
transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será
estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a
sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante
porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com
a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios
ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na
forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser
protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Entrega dos
envelopes: Dia: 10/01/2022 - ás 11h00min, no mesmo endereço. Mata Roma MA, 23 de dezembro de 2021. JOSIVAN GARRETO DA SILVA - Presidente
da Câmara Municipal.
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