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ESTADO DO MAEANHAO
Camara Municipal de Anapurus-MA

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro, CEP: 65.525-000
CNPJ: 12.121.042/0001-60

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 002/2020/CMA

TIPO: Menor Preqo por item
ORGAO INTERESSADO: Camara Municipal de Anapuras- MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00.00.002/2020/CMA
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17/02/2020 as 10:00 (dez
horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitaÿao sera
realizada no primeiro dia util subsequente.

A Camara Municipal de Anapurus - MA, por intermedio da Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio,
designados pela Portaria n° 003/2020, de 06/01/2020, toma publico, para conhecimento dos
interessados, que realizara e julgara a licitayao acima indicada, sob a modalidade PREGAO
PRESENCIAL do tipo “MENOR PREÿO”, por VALOR GLOBAL e recebera os envelopes
PROPOSTA DE PREÿOS e HABILITACAO na Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro e em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e aplica9ao subsidiaria
pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes:

A sessao publica do PREGAO PRESENCIAL tera inicio as 10:00hrs do dia 17/02/2020 na sala de
reuniao, na Camara Municipal de Anapurus - MA, localizada na Avenida Presidente Medici, s/n°,
Centro, Anapurus - MA, onde serao recebidos, pela Pregoeira e a Comissao de Licita9ao, os envelopes
contendo as Propostas de Pre90s e a Documenta9ao de Habilitaqao para o objeto definido neste Edital
e seus Anexos.

C

1. DO OBJETO

1.1 - Esta licita9ao tern por objeto a contrata9ao de empresa especializada para Fomecimento de
Material de consumo (tipo Limpeza, Expediente, generos alimenticios e copa/cozinha) para
manuten9ao das atividades da Camara Municipal de Anapurus, conforme especifica9oes e demais
exigencias previstas neste edital e seus anexos, sem prejuizo das regras impostas pela Legisla9ao
pertinente;

2. DA PARTICIPACAO
2.1 - Poderao participar deste Pregao, os interessados que tenham ramo de atividade compativel com
o objeto licitado e que atenderem a todas as exigencias, inclusive quanto a documentaqao e requisitos
minimos de classifica9ao das propostas, constante deste Edital e seus Anexos e que comprovem ter
notoria especializa9ao em qualquer um dos itens do objeto do presente edital para a realiza9ao dos
fomecimentos objeto deste edital.

2.2 - Sera permitida a participa9ao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao
operacional adequado ao objeto desta licitaqao, com compartilhamento ou rodizio das atividades de
coordena9ao e supervisao do fomecimento e do exercicio do cargo de preposto, e desde que os bens
contratados sejam fomecidos obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermedia9ao
ou subcontrata9ao.
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