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Prefeitura Municipal de
Nazaré publica:
• Pregão Presencial n° 085/2018-SRP - Objeto: Aquisição de ventiladores
de parede modelo I - 50-55 cm de diâmetro, com recursos do PAR FNDE,
a serem destinados às escolas da rede municipal de acordo com as
qualidades e especificações técnicas.
• Pregão Presencial n° 086/2018-SRP - Objeto: Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao município, para
um período de 12 meses
• Pregão Presencial n° 087/2018-SRP - Objeto: Seleção das melhores
propostas para eventual fornecimento de material Penso, permanentes,
instrumentais e consumo, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde deste município
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Nazaré

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ N: 13.797.188/0001-92
PREGÕES PRESENCIAIS 085 E 086 E 087-SRP
A CPL torna público que serão realizados Pregões Presenciais, do tipo “menor preço por Lote” Lei Federal nº. 10.520/02
e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Seleção das melhores, mediante Sistema de Registro de Preços, por um período de 12
meses Abertura: 28/11/2018 PP 085/2018-SRP às 10:00 Obj: Aquisição de ventiladores de parede modelo I - 50-55 cm
de diâmetro, com recursos do PAR FNDE, a serem destinados às escolas da rede municipal de acordo com as
qualidades e especificações técnicas. PP 086/2018-SRP às 08:30 Obj: Prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva da frota pertencente ao município, para um período de 12 meses. Abertura: 29/11/2018 PP 087/2018-SRP às
09:00 Obj: Seleção das melhores propostas para eventual fornecimento de material Penso, permanentes, instrumentais
e consumo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município, demanda espontânea do
Pronto Atendimento que funcionará nos finais de semana na USF Muritiba I e suprir o fluxo extra de demanda
espontânea das Unidades de Saúde da Família com classificação de risco pelo protocolo de Manchester nas cores azul
e verde, por um período de 12 meses. Os Editais completos poderão ser obtido no diário oficial do município desta
Prefeitura www.nazare.ba.io.org.br Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 13/11/2018.
Maiane A. Caldas Barreto - Pregoeira
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