sexta, 24 de janeiro de 2020 - Nº 007-2020
ANO II - Prefeitura Municipal de Itaguatins-TO
2-Atos da Secretaria de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 009/2020
Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, e
suas
alterações,
aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber a Lei
8.666/1993, o Pregoeiro oficial do Município
de Itaguatins/TO, torna público que fará
realizar às 09:30min, do dia 05/02/2020, na
sede da Prefeitura Municipal, à praça Floriano
Rodrigues de Moraes s/n, centro, o Pregão
Presencial nº 009/2020, tipo menor preço por
lote, objetivando a contratação de pessoa
física ou jurídica para elaboração de
propostas, acompanhamento execução e
prestação e contas no âmbito do siconv, para
atender as necessidades do Município
de Itaguatins - TO. O edital de licitação
poderá
ser
solicitado
pelo
E-mail: cpl.itaguatins@gmail.com e demais
informações estão disponíveis na sede da
Prefeitura ou pelo número (63)981301003.

de Itaguatins/TO, torna público que fará realizar
às 11:00hs, do dia 05/02/2020, na sede da
Prefeitura Municipal, à praça Floriano
Rodrigues de Moraes s/n, centro, o Pregão
Presencial nº 010/2020, tipo menor preço por
item, objetivando a contratação de empresa
para fornecimento de Materiais elétricos em
geral e para manutenção do sistema de
iluminação pública na zona rural e
urbana atendendo as necessidades da Prefeitura
Municipal e os Fundos Municipais de Saúde,
Educação e Assistência Social. O edital de
licitação poderá ser solicitado pelo
E-mail: cpl.itaguatins@gmail.com e demais
informações estão disponíveis na sede da
Prefeitura ou pelo número (63)981301003.
Itaguatins – TO, 24 de janeiro de 2020.
Jhone Sousa Negreiros
Pregoeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 010/2020
Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, e
suas
alterações,
aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber a Lei
8.666/1993, o Pregoeiro oficial do Município
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