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PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a
prestação dos serviços como provedor de internet banda larga
via fibra óptica, destinados a atender a demanda da
Administração Pública deste município, conforme edital e
anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 21
de Janeiro de 2019, às 08:00hs (oito horas), na sala de reuniões
da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Satubinha – MA. 02 de Janeiro de 2019. RAIMUNDO
CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal.

licitatório será realizada no dia 21 de Janeiro de 2019, às 11:00hs (onze
horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Satubinha – MA. 02 de Janeiro de 2018.
RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do
tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o registro de preços para
aquisição de gêneros alimentícios em geral destinados a atender a
demanda da administração pública deste município, conforme
edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 21
de Janeiro de 2018, às 14:00hs (quatorze horas), na sala de reuniões da
Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 02
de Janeiro de 2019. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019-CPL/PMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Lote, tendo por objeto a
contratação de empresa especializada na execução dos
serviços de contratação de bandas, organização, decoração,
locação de palco, som, iluminação, segurança e banheiros
químicos para realização das festividades carnavalescas deste
município, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 21 de Janeiro de 2018, às 09:00hs
(nove horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 02 de Janeiro
de 2019. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do
tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o registro de preços para
aquisição de medicamentos, materiais médicos hospitalares,
insumos hospitalares, farmácia básica, odontológicos e
laboratoriais, destinados a rede de saúde deste município, conforme
edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 22
de Janeiro de 2019, às 08:00hs (oito horas), na sala de reuniões da
Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 02
de Janeiro de 2019. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro
Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018-CPL/PMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o
registro de preços para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços gráficos e de comunicação visual
destinados a atender a demanda da administração pública
deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do
tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o registro de preços para
futuras contratações de Empresa Especializada na Prestação dos
Serviços de Dedetização, desratização, descupinização,
desinsetização, desalojamento de morcegos, limpeza de fossa e
sumidouro das dependências dos prédios e logradouros públicos
deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 22 de Janeiro de 2019, às 14:00hs

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.satubinha.ma.gov.br/dom

2/2

EDIÇÃO 263 ANO II SATUBINHA DIARIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA – FEIRA 07 DE JANEIRO DE 2019

(quatorze horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Satubinha – MA. 02 de Janeiro
de 2018. RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro
Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o
registro de preços para aquisição de peças, acessórios e
derivados para veículos leves, pesados e máquinas da
administração pública deste município, conforme edital e
anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 22
de Janeiro de 2019, às 15:30hs (quinze horas e trinta minutos), na
sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
no mesmo endereço. Satubinha – MA. 02 de Janeiro de 2019.
RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-CPL/PMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, com sede na
Avenida Matos Carvalho, nº 310, Centro, Satubinha, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o
registro de preços para contratação de empresa especializada
na prestação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva em computadores, periféricos e equipamentos de
informática e eletroeletrônicos da administração pública
deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 22 de Janeiro de 2019, às 16:30hs
(dezesseis horas e trinta minuto), na sala de reuniões da
Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Satubinha – MA. 02 de Janeiro de 2019. RAIMUNDO
CHAGAS RODRIGUES. Pregoeiro Municipal.
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