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PREFEI7'tiRA MLÁ~IICIPAL DE PAÇO DO LLIMIAR
SECRETARIA MUNICIP~~L DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMISSÃO PERMANF.,NTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO SRP N° 005/2020/PMI'L/CPL
PROCESSO A.D~~iINISTRA'I'IVO N" 347/2019

O Município de Paço do Lumiar- MA, através da Secretaria. Municipal de Administração e
Finanças, por intermédio do Pregoeiro Oficial deste Município, designado através da Portaria n° 397
de 03 de fevereiro de 2020, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto n° 10.024/2019, Decreto Municïpal
n° 335n/2019, Decreto 1~Tunicipal n° 3357/2019, Lei n° 123/2006, com aplicação subsidiária às
disposições da Lei n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, fará realizar no dia 08 de junho de
2020 às 09:00 horas, horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão F_letrônìco, sob o n° 05/2020,
pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de
disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UMTÁ.RIO,
para contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários com fornecimento de
umas e insumos (auxílio funeral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, observando as condições e especificações constantes neste Edital e
seus Anexos. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as ernpresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao banco do Brasil S.A.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA D~: PREÇOS: às 09h00min do dia 08 de junho de 2020.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br, acesso identificado no link - "licitações".
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
A íntegra do edital poderá ser obtida através do site acima ou endereço eletrônico:
a -ww.pacodolumiar.ma.gov.br ou na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO
LL~VIIAR, situada na Rodovia iVIA 201, Céntro Adminïstrativo, Tambaú, n° 15, Vila Nazaré, C'FI' n°
65.130-000, Paço do Lunllar, Maranhão, P~rasil, em dias írteis, de segunda a sexta, das 08:OOhs às
13:OOhs ou através do e-mail: licitacaoL pacodolumiar.com.br. Informações pelos telefones: (98)
98332-9393 e (98) 99231-9028 ou e-mail: licitacao@pacodolumiar.com.br.
Paço do:-Lumia~ l~IA,~de maio de~02
`~ ~~ .
i
õn Sér s`~s Santos
Pregóeiro Oficial -'` PMPL/CPL

Prefeitura í~unicïpal de Paço do Lumiar
CNPJ n°Gfi.003.6350001-73
Rodoe-ia MA 201. Centro Administrativo. Tambaú, n" 15, Vila Nazaré.
CEP n" h5.i?O-OOU, Paço do Lumiar.. Maranhão, Brasil.
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MUNICÍPIO DE PAçO DO LUMIAR(MA)
PODER EXECUTIVO
SEC. DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

DESPACHO ADMINISTRATIVO
À
Ilustríssima senhora
Anniele Fernanda Nunes Pimentel
Coordenadora de Comunicação Social
Neste.
Assunto: Solicitação de divulgação do edital e o resumo de edital da licitação pública
na modalidade Pregão Eletrônico N° 010/2020.
Senhora COORDENADORA,
Cumprimentando-o cordialmente, considerando que é direito fundamental do cidadão
o acesso à informação pública, previsto no inciso XXXIII da Constituição Federal e
atendendo ao princípio da publicidade, o qual determina que qualquer interessado
deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos
praticados pelos administradores em todas as fases da licitação, sirvo- me do
presente instrumento para solicitar a gentileza de vossa senhoria, para divulgar o
edital e o resumo de edital da licitação pública na modalidade Pregão Eletrõnico N°
010/2020 (Processo administrativo n° 347/2020), tendo por objeto Registro de
Preço, contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários
com fornecimento de urnas e insumos (auxílio funeral), visando atender as
demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme os padrões
pré-estabelecidos na forma especificada deste Termo de Referência para o ano de
2020, nos seguintes meios de comunicação:
1. Edital e anexos:
1.1. quadro/mural de avisos localizado no átrio do palácio deste poder executivo; e
1.2. sítio oficial deste poder executivo (www.pacodolumiar.ma.gov.br).
2. Resumo de edital (Aviso de licitação):
2.1. quadro/mural de avisos localizado no átrio do palácio deste poder executivo;
2.2. sítio oficial deste poder executivo (www.pacodolumiar.ma.gov.br);
2.3. Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar-MA (instituído pela Lei Municipal
n° 695/2017);
2.4. Diário Oficial do Estado do Maranhão;
2.5. Diário Oficial da União; e
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2.6. Jornal de grande circulação.
Tal medida far- se- á necessária para maior transparência nas ações desenvolvidas
por esta administração pública municipal, bem como proporcionar a quaisquer
interessados, mais acesso às licitações e seu controle, mediante divulgação dos atos
praticados.
Outrossim, após providências das medidas cabíveis, retornar os autos do processo a
este setor.
Agradecendo a atenção que este pleito demandará a vossa senhoria, renovo
protestos de respeito e consideração.
Paço do Lumiar-MA, 20 de Maiq-ete ~020
~
,~~:
-~~
Rick~on Soarés ~~Santos
~~~ Pregoei~Á
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