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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 

02/2021. A Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 06 de abril de 2021, às 

09h00 (nove) horas, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Presencial (SRP), tipo menor preço, tendo por objeto contratação 

de empresa para futuro e eventual fornecimento de peças e 

manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de uso geral tais 

como: Ar condicionados tipo Split e/ou janela, refrigeradores, 

ventiladores, bebedouros e frízeres para os equipamentos 

pertencente a Câmara Municipal de Timbiras/MA. O Edital se 

encontra a disposição dos interessados na CPL, localizada Rua 

José Antônio Francis, s/nº, Bairro centro, mesma cidade, das 8h às 

12h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante 

a entrega de 02 (duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm ultra 

branco”. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação 

subsidiária da Lei 8.666/93, da Lei Complementar nº 147/2014 e 

demais normas pertinentes à espécie.Max Vinicius Cantanhede – 

Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 

03/2021. A Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 06 de abril de 2021, às 

10h00 (dez) horas, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Presencial (SRP), tipo menor preço (por item), tendo por objeto 

contratação de empresa para futura e eventual contratação de 

fornecimento de equipamentos, suprimentos e acessórios de 

informática para atender as necessidades da Câmara Municipal 

Timbiras/MA. O Edital se encontra a disposição dos interessados 

na CPL, localizada Rua José Antônio Francis, s/nº, Bairro centro, 

mesma cidade, das 8h às 12h, onde poderá ser consultado 

gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 02 (duas) “resma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de papel A4 - 210 x 297mm ultra branco”. BASE LEGAL: Lei 

Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, 

da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à 

espécie. Max Vinicius Cantanhede – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 

04/2021. A Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 06 de abril de 2021, às 

14h00 (quatorze) horas, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Presencial (SRP), tipo menor preço (por item), tendo por objeto 

Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para 

abastecer a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de 

Timbiras/MA. O Edital se encontra a disposição dos interessados 

na CPL, localizada Rua José Antônio Francis, s/nº, Bairro centro, 

mesma cidade, das 8h às 12h, onde poderá ser consultado 

gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 02 (duas) “resma 

de papel A4 - 210 x 297mm ultra branco”. BASE LEGAL: Lei 

Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, 

da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à 

espécie. Max Vinicius Cantanhede – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 

05/2021. A Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 07 de abril de 2021, às 

09h00 (nove) horas, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Presencial (SRP), tipo menor preço (por lote), tendo por objeto 

Contratação de empresa para o fornecimento de coffebrack, 

lanches e refeição do tipo marmitex, para as sessões ordinárias e 

extraordinárias da Câmara Municipal de Timbiras/MA. O Edital se 

encontra a disposição dos interessados na CPL, localizada Rua 

José Antônio Francis, s/nº, Bairro centro, mesma cidade, das 8h às 

12h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante 

a entrega de 02 (duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm ultra 

branco”. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação 

subsidiária da Lei 8.666/93, da Lei Complementar nº 147/2014 e 

demais normas pertinentes à espécie. Max Vinicius Cantanhede – 

Pregoeiro.  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 

06/2021. A Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 07 de abrilde 2021, às 

10h00 (dez) horas, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Presencial (SRP), tipo menor preço (global), tendo por objeto 

Contratação de empresa para os serviços de desenvolvimento e 

manutenção de site (página) Oficial na Web (Internet) da Câmara 

Municipal de Timbiras/MA. O Edital se encontra a disposição dos 

interessados na CPL, localizada Rua José Antônio Francis, s/nº, 

Bairro centro, mesma cidade, das 8h às 12h, onde poderá ser 

consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 02 

(duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm ultra branco”. BASE 
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LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da 

Lei 8.666/93, da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas 

pertinentes à espécie. Max Vinicius Cantanhede – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 

08/2021. A Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 07 de abril de 2021, às 

14h00 (quatorze) horas, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Presencial (SRP), tipo menor preço (por item), tendo por objeto 

contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos 

permanentes para atender às necessidades da Câmara Municipal 

de Timbiras/MA. O Edital se encontra a disposição dos 

interessados na CPL, localizada Rua José Antônio Francis, s/nº, 

Bairro centro, mesma cidade, das 8h às 12h, onde poderá ser 

consultado gratuitamente ou obtido mediante a entrega de 02 

(duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm ultra branco”. BASE 

LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da 

Lei 8.666/93, da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas 

pertinentes à espécie. Max Vinicius Cantanhede – Pregoeiro. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021. A 

Câmara Municipal de Timbiras/MA torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 13 de abril de 2021, às 

09h00 (nove) horas, realizará Licitação na modalidade Tomada de 

Preços, tipo menor preço, tendo por objeto Contratação de 

empresa para a prestação dos serviços de assessoria em 

comunicação (mídia e publicidade legal) visando atender às 

necessidades da Câmara Municipal de Timbiras/MA. O Edital se 

encontra a disposição dos interessados na CPL, localizada Rua 

José Antônio Francis, s/nº, Bairro centro, mesma cidade, das 8h às 

12h, onde poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante 

a entrega de 02 (duas) “resma de papel A4 - 210 x 297mm ultra 

branco”. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, com aplicação 

subsidiária da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas 

pertinentes à espécie. Raimundo Jonas Silva Coelho – Presidente 

da CPL.  
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