PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2018. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 010/2017 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, por item, para a Aquisição de Material Didático de interesse da
Secretaria Municipal de Educação de Brejo/MA, no dia 01 de
fevereiro de 2018, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso
de
recursos
da
tecnologia
da
informação,
site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95,
Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na pagina web do Portal de Compras Públicas – Endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98)
3472-0019. Brejo – MA, 17 de janeiro de 2018. Magno Souza dos
Santos – Pregoeiro Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2018. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar,
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 010/2017 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, por item, que tem como objeto a Contratação dos Serviços
Reparo e Manutenção de Ar - Condicionador de Interesse da
Secretarias Municipais de Brejo/MA, no dia 01 de fevereiro de 2018,
as 14:30 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da
tecnologia
da
informação,
site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95,
Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na pagina web do Portal de Compras Públicas – Endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98)
3472-0019. Brejo – MA, 17 de janeiro de 2018. Magno Souza dos
Santos – Pregoeiro Municipal.
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