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LEI:

PASTOS BONS - MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0534,  QUINTA-FEIRA,  19 DE JANEIRO DE 2023 [ PÁG. 1 / 1]

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA: Nº 01/2023. Processo
Administrativo nº 2010.0201031/2023. A Prefeitura Municipal de Pastos
Bons – MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL
torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  estará
realizando licitação na modalidade Chamamento Público, no regime de
empreitada  por  Menor  Preço  por  item,  objetivando  a  aquisição  de
Gêneros  Alimentícios  da  Agricultura  Familiar  e  do  Empreendedor
Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, nos termos do Art. 14 da Lei
11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE n° 06/2020, sem
prejuízo das demais possibilidades de dispensa de licitação previstas
na Lei 8.666/1993, o qual será processado e julgado em conformidade
com  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e  alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia
15 de fevereiro de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada
nas dependências da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, na sala
da  Comissão  Permanente  de  Licitação  –  CPL,  situada  a  Avenida
Domingos Sertão nº1.000, São José, Pastos Bons/MA, CEP 65.870-
000, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de  habilitação  e  proposta  de  preços.  Em  atendimento  as
recomendações  do  Município  e  da  OMS informamos que a  sessão
ocorrerá  em  local  aberto  e  arejado,  que  será  estabelecido
distanciamento mínimo de cada participante durante a sessão e que
será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante
porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital e
seus  anexos  estão  à  disposição  de  interessados  no
http://www.pastosbons.ma.gov.br/,  e  mesmo endereço  para  consulta
gratuita  ou  aquisição,  de  2ª  a  6ª,  das  08:00  ás  12:00  horas.
Esclarecimento  adicional  no  mesmo  endereço  e  através  E-mail:
cplpastosbonsma@gmail.com.  Pastos  Bons  (MA),  19  de  janeiro  de
2023. Geila Melo Carvalho – Presidente Da CPL.
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