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AVISO DE LICITAçÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2019

0 Município de Paço do Lumiar (MA), através da Prefeitura Municipal de
Paço do Lumiar, por meio da Comissão Permanentede Licitação - CPL, torna
público aos interessados que, com base na Lei nº 11.947/2009, Resolução
FNDE/CD nº 026/2013 e pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar às 09:OOh (nove horas) do dia 16 de outubro de 2019, licitação do tipo
menor preço, tendo por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, Destinados ao Atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. A presente licitação será
realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, situada na
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambaú, n° 15, Vila Nazaré, Cep 65.130000, Paço do Lumiar (MA) e será presidida pelo Presidente da CPL desta prefeitura
municipal. 0 edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:OOh (oito horas) às 14:OOh
(catorze
e
no
horas)
oficial
sítio
deste
poder
executivo
www.pacodolumiar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail:
licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br. Paco do Lumiar (MA), 10 de setembro de 2019.
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CERTIFICAÇÃO DE PUBLICIDADE
Certifico para os devidos fins
comprobatórios, com fulcro no artigo 19,
inciso 11 da Constituiç~o Federal, que
este -ato administrativo foi fixado no mural de aviso
localizado no atril do Palácio Municipal conforme lei
vrgánica de Paço do Lumiar-MA
e publicado no site ofiàal deste poder executivo
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Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
Praça da Matriz, s/nº, Centro, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil
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