ANO XVI – N°1231– Major Sales-RN, terça-feira, 10 de agosto de 2021
EDIÇÃO
PMMS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
2021.08.04.013
PMMS - AVISO DE CREDENCIAMENTO - CHAMADA
PÚBLICA Nº 2021.08.03.012
PMMS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2021.08.04.012RP

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua
Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major
Sales/RN, a partir do dia 12 de agosto de 2021, no horário
de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá
ser solicitado através do e-mail: cpl.msales@gmail.com.
Major Sales/RN, 09 de agosto de 2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PMMS - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.08.04.013
O Município de Major Sales/RN, por intermédio do
Pregoeiro oficial assessorado por sua equipe de apoio,
ambos designados pela Portaria nº 046 de 11 de janeiro de
2021, torna público que às 9h00min do dia 23 de agosto de
2021, fará realizar licitação na modalidade pregão presencial
Nº 2021.08.04.013 – Registro de Preço, tipo “menor preço
por item”. A presente licitação tem por finalidade a escolha
de empresa especializada para eventual execução dos
serviços de cozimento e fornecimento de refeições prontas
do tipo comercial ou marmitex, a fim de atender demanda
das secretarias e órgãos que integram a estrutura
administrativa do município de Major Sales/RN, com
recursos próprios e de convênios que deverão ser
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de
2021/2022, nas quantidades, especificações e demais
condições descritas no Termo de Referência. O qual será
realizado na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal
Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal Nº
3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 7.892 de 23 de
janeiro de 2013 e subsidiariamente pela a Lei Federal Nº
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores que lhe foram introduzidas e Lei Nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas e demais legislação
aplicáveis a espécie.

Lindonjonhson da Silveira Batista
Pregoeiro - Portaria nº 046/2021
PMMS - AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 2021.08.03.012CP
O Município de Major Sales/RN, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 045 de 11
de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos
interessados, que estará realizando Chamada Pública nº
2021.08.03.012CP, para aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos
alunos matriculados nas Unidade de Ensino mantidas pelo
município de Major Sales/RN, durante o ano letivo de 2021,
a fim de atender demanda específica da administração
municipal, através da secretaria municipal de educação,
com recursos dos programas vinculados ao PNAE e próprios
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de
2021, nas quantidades, especificações e demais condições
descritas no Termo de Referência. A qual será realizada na
sala da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura
Municipal de Major Sales/RN.
O procedimento licitatório encontra Fundamentação Legal
nas disposições da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
em tudo, observados os preceitos da Lei 8.666/1993, na sua
atual redação, Resolução do FNDE nº 06, de 08 de maio de
2020, Resolução nº 028/2020 – TCE/RN e demais legislação
aplicáveis a espécie.
O credenciamento será realizado no período de 12 a 27 de
agosto de 2021. Os projetos de venda e os documentos dos
interessados deverão ser entregues até às 8h59min do dia
27 de agosto de 2021, na sede da Secretaria Municipal de
Educação ou na sala da Comissão Especial de Licitação,
localizada à Rua Nilza Fernandes, nº 640, Centro, Major
Sales/RN.
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O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua
Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major
Sales/RN, a partir do dia 12 de agosto de 2021, no horário
de expediente, das 07h00min às 13h00min, o qual poderá
ser solicitado através do e-mail: cpl.msales@gmail.com.
Major Sales/RN, 09 de agosto de 2021
Maria Aparecida Ferreira da Silva
Presidente da CPL - Portaria nº 045/2021
PMMS - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.04.012RP

O Município de Major Sales/RN, por intermédio do
Pregoeiro oficial assessorado por sua equipe de apoio,
designados pela Portaria nº 046 de 11 de janeiro de
2021,torna público que às 8h00min do dia 25 de agosto de
2021 (Horário de Brasília/DF), fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 2021.08.04.012RP, tipo
“menor preço por item”. A presente licitação tem por
finalidade a escolha de empresa especializada para locação
de som móvel montado em veículo tipo leve, destinado a
execução dos serviços de divulgação e publicidade de
campanhas
institucionais,
ações
administrativas,
enfrentamento e combate ao covid 19, a fim de atender
demanda das secretarias municipais e órgãos que integram
a estrutura administrativa do município de Major Sales/RN,
com recursos próprios e de convênios que serão
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de
2021/2022, nas quantidades, especificações e demais
condições descritas no Termo de Referência. A qual será
realizada na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN.

www.bbmnet.com.br
e
www.majorsales.rn.gov.br,
podendo ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e
encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de
Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640,
CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, a partir do dia
13 de agosto de 2021, no horário de expediente, das
08h00min às 17h00min.
Major Sales/RN, 10 de agosto de 2021

Lindonjonhson da Silveira Batista
Pregoeiro - Portaria nº 046/2021

EXPEDIENTE
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes
Prefeita

Francisco Allan Fernandes Rodrigues
Vice-Prefeito

João Germano da Silveira
Secretário de Administração

Imprensa Oficial do Município de Major Sales
E-mail: domajorsales@gmail.com

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei
Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal
Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal Nº
3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 7.892 de 23 de
janeiro de 2013 e subsidiariamente pela a Lei Federal Nº
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores que lhe foram introduzidas e Lei Nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas e demais legislação
aplicáveis a espécie.
Na fase externa, o edital do certame estará disponível
gratuitamente
nos
endereços
eletrônicos
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