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Nildemarcio Bezerra
Presidente
Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Licitação
Pregão Presencial n° 90028/2019
O Município de Pau dos Ferros, por intermédio do Pregoeiro da Prefeitura Municipal, torna
público que a sessão pública da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 90028/2019,
tipo menor preço, que tem como objeto Escolha de empresa especializada visando a aquisição de
tratores, barracas, equipamentos e materiais para a implantação de Feiras da agricultura familiar,
conforme especificações e quantitativos constantes no Edital, que estava previamente marca para
às 09horas00minutos do dia 20 de maio de 2019 fica remarcada para às 09horas00minutos do dia
24 de maio de 2019, ficam alterados os itens 05 e 06.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 10.520/2002, Lei Federal
Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site http://paudosferros.rn.gov.br/licitacao.php e poderá ser solicitado junto com a planilha de cotação eletrônica
através do e-mail: paudosferros.cpl@gmail.com. As vistas estão franqueadas a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, na Sala da Gerência de
Licitações situada a Avenida Getúlio Vargas n° 1328, 1° Andar Sala 01 – Centro – Pau dos Ferros/RN.
Pau dos Ferros – RN, 08 de maio de 2019.
Nildemarcio Bezerra
Pregoeiro Oficial

