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CâMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 001/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
Comissão de Licitação, instituída pela portaria n° 001/2021, de
14 de janeiro de 2021, torna público que,  com base na Lei
Federal  n°  Lei  Federal  nº  8.666/1993,  e  demais  normas
pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
24 de maio de 2021, a licitação na modalidade Concorrência, do
tipo Melhor Técnica e Preço,  objetivando a “Contratação de
empresa  para  prestação  de  serviços  profissionais  de
publicidade e propaganda à Câmara Municipal de Imperatriz –
Maranhão”, observando-se o caráter educativo, informativo e de
orientação  social,  de  interesse  da  Câmara  Municipal  de
Imperatriz. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
07:30hs (sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e
trinta minutos), onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos  mediante  recolhimento  da  importância  de  R$  30,00
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda
e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/  e  no  endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Imperatriz – MA, 07 de abril de 2021.
 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: cd96e90d1479f0206cc97946dbf0f400

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
006/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002,  Resolução  nº  002/2021,  aplicando-se,
subsidiariamente,  no  que  couberem,  a  Lei  Federal  nº
8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas
pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
20 de abril de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA,  do  tipo  Menor  Preço,  por  Item,
objetivando  a  contratação  de  empresa  especializada  para
prestação de serviços terceirizados, com cessão de mão de obra
capacitada e qualificada, para a função de ASG (Auxiliar de
Serviços Gerais) e AP (Agente de Portaria), visando satisfazer
da demanda da Camara Municipal de imperatriz -  MA. Este
Edital  e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30hs (sete
horas  e  trinta  minutos)  ás  13:30hs  (treze  horas  e  trinta
minutos),  onde  poderão  ser  consultados  gratuitamente  ou
obtidos  mediante  recolhimento  da  importância  de  R$  30,00
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda
e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/  -  Esclarecimentos
adicionais,  no  mesmo  endereço.
 

Imperatriz – MA, 07 de abril de 2021.
 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 706f6be7391ad3b7555c8c6f9576e9b2

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
007/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002,  Resolução  nº  002/2021,  aplicando-se,
subsidiariamente,  no  que  couberem,  a  Lei  Federal  nº
8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas
pertinentes à espécie, realizará às 14:00hs (catorze horas) do
dia 20 de abril de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA,  do  tipo  Menor  Preço,  por  Item,
objetivando  a  Contratação  de  empresa  especializada  para  a
implantação e prestação de serviços de locação de Softwares,
com acesso via internet, que atendam legislações específicas,
em  especial  os  departamentos  de  Contabilidade  Pública,
Administração de Pessoal -  Folha de Pagamento, Patrimônio,
Gestão  de  Compras,  Licitação,  Tesouraria,  Controle  de
Processos  (Protocolo),   tudo  em  conformidade  com  as
especificações  técnicas  e  serviços  descritos  no  Termo  de
Referência, tudo em franco atendimento à Legislação vigente e
às normativas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
para atendimento da Câmara Municipal de Imperatriz ,  com
atendimento presencial,  de  interesse  desta  Casa Legislativa.
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 07:30hs
(sete horas e trinta minutos) ás 13:30hs (treze horas e trinta
minutos),  onde  poderão  ser  consultados  gratuitamente  ou
obtidos  mediante  recolhimento  da  importância  de  R$  30,00
(trinta reais), que deverá ser feito através de Deposito e ainda
e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/  e  no  endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos  adicionais,  no  mesmo  endereço.
 
Imperatriz – MA, 07 de abril de 2021.
 
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeira
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 498fee7e90b0fe53f622b7f83ea212e6

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°
008/2021

 
 A  Câmara  Municipal  de  Imperatriz  –  MA,  localizada  Rua
Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz – MA, através da
sua Pregoeira, instituída pela portaria n° 001/2021, de 14 de
janeiro de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n°
10.520/2002,  Resolução  nº  002/2021,  aplicando-se,
subsidiariamente,  no  que  couberem,  a  Lei  Federal  nº
8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas
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pertinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia
21 de abril de 2021, a licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA,  do  tipo  Menor  Preço,  por  Item,
objetivando  a  Contratação  de  empresa  especializada  para  a
prestação dos serviços de Controle interno, de interesse desta
Casa Legislativa. Este Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 07:30hs (sete horas e trinta minutos)  ás 13:30hs (treze
horas  e  trinta  minutos),  onde  poderão  ser  consultados
gratuitamente  ou  obtidos  mediante  recolhimento  da
importância de R$ 30,00 (trinta reais),  que deverá ser feito

através  de  Deposito  e  ainda  estará  disponível  no  site:
http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/  e  no  endereço
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br  -
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Imperatriz –
MA,  07  de  abril  de  2021.  Hayanne Kliscia  Lima da  Silva  -
Pregoeira
 

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: fcecf3e6119d757871eb8ccb24fc39f5
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AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA

Presidente Da Câmara

www.camaraimperatriz.ma.gov.br

Câmara Municipal de Imperatriz

Rua Simplício Moreira, 1185, CEP: 65901490

Centro - Imperatriz / MA

Contato:

www.diariooficial.camaraimperatriz.ma.gov.br

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1797, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019
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