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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2019-CPL/PMBL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019-CPL/PMBL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo, no Município de Bom
Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna
público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002,
subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação na modalidade Pregão, na
sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de
menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preço para
eventual e futura Contratação de empresa para execução dos
serviços
de
dedetização,
descupinização,
desratização,
esgotamento de fossas e limpeza de caixa d’água para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Lugar-MA A sessão
do certame licitatório será realizada no dia 30 de outubro de 2019,
às 09:00 (nove) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo
ainda que diariamente, das 08:00 as 12:00 hs, de segunda a sexta,
o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala
da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido
através de mídia eletrônica ou ainda mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) feito exclusivamente
através de guia de recolhimento Municipal-DAM Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA. Prefeitura
Municipal de Bom Lugar – MA, em 14 de outubro de 2019.
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua
Manoel Severo, Centro Administrativo, no Município de Bom Lugar,
Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público,
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei
nº 8.666/93, licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial,
Regime de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de
Empresa Especializada para prestação de serviços com a apresentação
de shows artísticos com bandas e locação de estruturas, tais como:
palco, som, iluminação, gerador, banheiros químicos, seguranças para
realização do Aniversário da Cidade no Município de Bom Lugar MA, A sessão do certame licitatório será realizada no dia 30 de
outubro de 2019, às 11:00 (onze) horas, na sala de reuniões da
Prefeitura. Informo ainda que diariamente, das 08:00 as 12:00 hs, de
segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda mediante
o recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) feito
exclusivamente através de guia de recolhimento Municipal-DAM
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA.
Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 14 de outubro de
2019. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana. Pregoeiro
Municipal.
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