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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – CPL/PMBL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – CPL/PMBL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
LUGAR – MA, com sede na Rua Manoel Severo, Centro
Administrativo, Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro Municipal, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n° 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 008/2017, seguindo
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Licitação na Modalidade PREGÃO, na sua
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, tendo por
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de
veículos automotores destinados a atender a demanda da secretaria
municipal de assistência social este município, de acordo com o
Convênio n° 854190/2017 – SINCONV nº 062543/2017 do
Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Edital e Anexos.
A sessão do certame licitatório será realizada no dia 15 de
Outubro de 2018, às 09:00h (nove) horas, na sala de reuniões da
Prefeitura. Informa, ainda que diariamente, das 08h00 (oito) às
12h00 (doze), de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos
estão a disposição dos interessados na sala da CPL, onde poderão
ser

consultados

e

obtidos

gratuitamente.

Esclarecimentos

adicionais no mesmo endereço ou pelo telefone (99) 98405-

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
LUGAR – MA, com sede na Rua Manoel Severo, Centro
Administrativo, Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro

Municipal,

torna

público

para

conhecimento

dos

interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n° 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 008/2017, seguindo
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na Modalidade PREGÃO, na sua forma
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para Eventuais Aquisições de materiais
de construções, elétricos, hidráulicos e sanitários para manutenção dos
prédios e logradouros públicos deste município, conforme Edital e
Anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 24 de
Outubro de 2018, às 09:00h (nove) horas, na sala de reuniões da
Prefeitura.Informa, ainda que diariamente, das 08h00 (oito) às 12h00
(doze), de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão a
disposição dos interessados na sala da CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço ou pelo telefone (99) 98405-1903.Bom Lugar – MA,
05 de Outubro de 2018.ERNANDES COSTA DE ARAÚJO FILHO
Pregoeiro Municipal

1903.Bom Lugar – MA, 26 de Setembro de 2018.ERNANDES
COSTA DE ARAÚJO FILHO Pregoeiro Municipal
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interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n° 10.520/2002,
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(doze), de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão a
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disposição dos interessados na sala da CPL, onde poderão ser
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consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
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