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AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO SRP Nº 004/2021

Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021.
Onde se lê: A Prefeitura Municipal de Cururupu - MA,
torna público aos interessados que no dia 04 de março de
2021, às 8h00min realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo menor preço, tendo por objeto o Registro
de Preços para fornecimento de materiais e bens duráveis
e não duráveis, bem como insumos hospitalares para a
Prefeitura Municipal de Cururupu/MA. O Edital se encontra
a disposição dos interessados onde poderá ser consultado
e adquirido gratuitamente na sala da Comissão de
Licitação, situada na Rua Getúlio Vargas, nº. 20, Centro,
CEP: 65268-000, Cururupu - MA, das 08:00 às 12:00h, em
que serão recebidos os envelopes de proposta e
habilitação. Em atendimento as recomendações do
Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá
em local aberto e arejado, que será estabelecido
distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante
durante a sessão e que será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco
de álcool e itens de proteção necessário, Informações
complementares diretamente na Comissão Permanente de
Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e da
Lei Complementar nº 123/2006, subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie, mais informações: E-mail:
cpl.cururupuma@gmail.com. Cururupu/MA, 19 de fevereiro
de 2021. Gustavo Santos Medeiros - Pregoeiro Oficial.
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Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021.

Leia-se: A Prefeitura Municipal de Cururupu - MA, torna
público aos interessados que no dia 04 de Março de 2021,
às 8h00min realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo menor preço, tendo por objeto o Registro de
Preços para fornecimento de materiais e bens duráveis e
não duráveis, bem como insumos hospitalares para a
Prefeitura Municipal de Cururupu/MA, no sítio eletrônico de
compras oficial da Prefeitura Municipal de Cururupu - MA,
na forma Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei
Complementar nº 123/2006, subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie o Edital e seus anexos poderão ser
obtidos
no
endereço
eletrônico:
www.portaldecomprascururupu.com.br, e, ainda, em caso
de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados
através do e-mail cpl.cururupuma@gmail.com, em dias úteis
das 09:00 às 18:00. Cururupu/MA, 19 de fevereiro de 2021.
Gustavo Santos Medeiros - Pregoeiro Oficial.
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AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO SRP Nº 004/2021
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO, relativo a Licitação,
cujo objeto é o Registro de Preços para fornecimento de
materiais e bens duráveis e não duráveis, bem como
insumos hospitalares para a Prefeitura Municipal de
Cururupu/MA. Conforme definido no Edital e seus anexos,
para retificação da seguinte redação.
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