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AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL – SRP
003/2019.

N°

A Prefeitura de Lago dos Rodrigues/MA., torna público, para
conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na forma da
Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e
suas alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor
preço por item; OBJETO Registro de Preços para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica/física para fornecimento de frangos de
granja abatidos, para atender as Secretarias deste Município de Lago
dos Rodrigues, Abertura dia 07 de Fevereiro de 2019 às 09:00
(nove) horas, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Rua 08 de Maio S/Nº, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirado
através de mídia eletrônica ou ainda mediante o pagamento de R$
20,00 (vinte reais), maiores informações Fone: (99) 3632-1350, Lago
dos Rodrigues/MA, em 22 de Janeiro de 2019, José Geilson de Jesus
Melo, Pregoeiro.

às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
retirado através de mídia eletrônica ou ainda mediante o pagamento
de R$ 20,00 (vinte reais), maiores informações Fone: (99) 36321350, Lago dos Rodrigues, em 22 de Janeiro de 2019, José Geilson
de Jesus Melo, Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL – SRP
004/2019.

N°

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura de Lago dos Rodrigues/MA., torna público, para
conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na forma da
Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e
suas alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor
preço por item; OBJETO Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de frutas e verduras, visando
o atendimento das secretarias deste município de Lago dos Rodrigues,
Abertura dia 07 de Fevereiro de 2019 às 14:00 (quatorze) horas, o
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Rua 08 de
Maio S/Nº, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00
horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirado através
de mídia eletrônica ou ainda mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte
reais), maiores informações Fone: (99) 3632-1350, Lago dos
Rodrigues/MA., em 22 de Janeiro de 2019, José Geilson de Jesus
Melo, Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL – SRP
005/2019.
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N°

A Prefeitura de Lago dos Rodrigues/MA., torna público, para
conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na forma da
Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, e
suas alterações, modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor
preço por item; OBJETO Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de
condicionadores de ar, recarga de gás, reposição de peças e instalação
de aparelhos novos, para atender as secretarias deste município de
Lago dos Rodrigues, Abertura dia 08 de Fevereiro de 2019 às 09:00
(nove) horas, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Rua 08 de Maio S/Nº, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00

