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AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL – SRP N°
023/2018.
A Prefeitura de Lago dos Rodrigues/MA, torna público, para
conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na forma da
Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e
suas alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor
preço por item; OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura
contratação de pessoas física/jurídicas para prestação de serviços de
locação de veículos para atender as Secretarias deste Município de
Lago dos Rodrigues - MA. Abertura dia 16 de Novembro de 2018,
às 09:00 (nove) horas, o Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Rua 08 de Maio S/Nº, Centro, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou retirado através de mídia eletrônica ou ainda
mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), maiores informações
Fone: (99) 3632-1350, Lago dos Rodrigues, em 30 de Outubro de
2018, José Geilson de Jesus Melo, Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 003/2018
A PREFEITURA DE LAGO DOS RODRIGUES, com sede na Rua
08 de Maio, S/N - Centro, através da CPL, torna público que, com
base na Lei n° 8.666/93, e suas alterações, fará realizar às 09:00
(nove) horas, do dia 07 de Dezembro de 2018, a licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Maior Oferta, OBJETO:
Contratação de Instituição Financeira, para operar os serviços e
gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos
servidores da Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues - MA,
incluindo-se os servidores públicos municipais ativos e inativos,
estatutários, celetistas e contratados temporários, da Administração
Direta, com exclusividade, sem ônus para a contratante, pelo período
de 60 (sessenta) meses, em número aproximado de 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco), podendo ocorrer variações, para mais ou para
menos, ao longo do período do contrato., o Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda
mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais),
maiores informações através do Fone: (99) 3632-1350, Lago dos
Rodrigues – MA, em 30 de Outubro de 2018. ROSA MARIA
CAETANO DE SOUSA, Presidenta da CPL.
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