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BANANEIRAS (PB), 23 DE JANEIRO DE 2020
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva:
AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES
E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ADJUDICO o
seu objeto a: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 2.401.425,00.
Bananeiras - PB, 20 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS A
ESTA EDILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$
2.401.425,00.
Bananeiras - PB, 20 de Janeiro de 2020

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, óleos lubrificantes destinados ao
abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade, para o exercício
de 2020. fundamento legal: pregão presencial nº 00043/2019. dotação: recursos próprios do
município de bananeiras: recursos ordinário; receita de impostos e de transferência de impostos
– saúde; transferência de convênio – saúde; transferência de recursos do sus; receitas de
impostos e de transferência de impostos – educação; transferência de recursos do fnde;
transferência de recursos do fnas; transferência do fundeb (outras)01.00 gabinete do prefeito;
04.122.2002.2002 manutenção do gabinete do prefeito; 03.00 secretaria da administração;
04.122.2002.2005 manutenção da secretaria de administração; 08.243.2005.2045 manutenção
do conselho tutelar da criança e adolescente; 04.00 secretaria das finanças; 04.123.2002.2006
manutenção da secretaria das finanças e contabilidade; 06.00 secretaria da educação;
12.361.2014.2016 manutenção das atividades do ensino básico – fundeb; 12.361.2014.2017
manutenção das atividades do ensino básico – mde; 12.361.2014.2018 execução do programa
.salário educação – qse; 12.361.2014.2019 operacionalização do progrma transporte do
escolar; 12.361.2014.2020 gerenciamento de recursos de programas do fnde;
12.361.2014.2093 operacionalização da educação basica/fundamental - prec. fundef; 07.00
secretaria municipal da saúde; 10.301.2008.2022 manutenção da secretaria municipal de
saúde; 07.01 fundo municipal de saúde; 10.301.2008.2023 manutenção do programa de
atenção basica - pab/fixo; 10.301.2008.2029 manutenções das ações e serviços do fundo
municipal de saúde; 10.301.2008.2030 manutenção de programas do fns fundo a fundo;
10.302.2008.2034 manutenção das atividades do samu; 10.302.2008.2035 atendimento
médico hospitalarde alta complexidade; 08.00 secretaria de desenvolvimento social;
08.122.2005.2042 manutenção da secretaria de desenvolvimento social; 08.01 fundo
desenvolvimento social; 08.122.2005.2041 manutenção do fundo municipal de assistência
social; 08.243.2005.2044 gestão descentralizada do igd/suas/bolsa; 08.243.2005.2046
operacionalização do cras - (psb/cras); 08.243.2005.2047 programa de pprotenção social
especial média e alta ( pse/média/alta); 08.243.2005.2048 manut. dos serviços de convivência
e fortalecimento de vinculos; 08.243.2005.2052 programa criança feliz/primeira infância;
08.243.2005.2055 manutenção do fundo estadual de assistência social - feas/pb;
08.244.2005.2056 programas de assistências social fundo a fundo; 08.244.2005.2058
operacionalização do centro de referência especializados – creas; 08.244.2005.2059
manutenção de gestão descentralizada do bolsa familia – igd; 09.00 secretaria de obras e
serviços urbanos; 15.122.2022.2062 gerenciamento da secretaria de obras e serviços urbanos;
26.782.2022.2063 manutenção dos serviços de estradas e rodagens; 10.00 secretaria
desenvolvimento agropecuaria e pesca; 20.122.2024.2064 manutenção da secretaria de
desenvolvimento agropecuário; 11.00 secretaria da cultura e turismo; 13.122.2002.2065
manutenção da secretaria da cultura e turismo; 3.3.90.30.04 combustíveis e lubrificantes;
3.3.90.30.01 material de consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00005/2020
- 20.01.20 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 2.401.425,00.

DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2019
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00043/2019. OBJETO: Aquisição Parcelada de
Combustíveis, Óleos Lubrificantes Destinados ao Abastecimento da Frota de Veículos
Pertencentes E/ou Locados a Esta Edilidade, para o Exercício de 2020. NOTIFICAÇÃO:
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando
a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81,
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Ahisimach Ferreira de Souza - CNPJ
11.894.771/0001-96. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083)
99155.7660.
Bananeiras - PB, 20 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2019, que objetiva: Aquisição
parcelada de medicamentos para atendimento ao hospital municipal dr. Clóvis Bezerra,
farmácias básicas e postos de saúde deste município, para o exercício de 2020.; adjudico o seu
objeto a: cirurgica montebello ltda - r$ 723.974,00; cirurgica recife comercio e representações
ltda - r$ 228.778,00; drogafonte ltda - r$ 266.280,00; nnmed - distribuição imp e exp de
medicamentos ltda - r$ 332.116,00; panorama com. de prod. medicos e farmac. ltda - r$
179.075,00; pharmaplus ltda - r$ 218.144,00; phospodont ltda - r$ 81.315,00; rdf distribuidora de produtos para saúde ltda - r$ 46.670,00; suframed comércio de material
medico hospitalar ltda - r$ 41.604,00; supramed dist de produtos medico hospitalar e odont
ltda - R$ 17.484,00.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

MUNICÍPIO DE BANANEIRAS

2

JORNAL OFICIAL
CRIADO PELA LEI Nº. 06/77, DE 18/02/1977

Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB
CNPJ: 08.927.915/0001-59
Rua Cel. Antonio Pessoa, 375,
BANANEIRAS - PB
www.bananeiras.pb.gov.br

BANANEIRAS (PB), 23 DE JANEIRO DE 2020
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2019, que objetiva: Aquisição
parcelada de medicamentos para atendimento ao hospital municipal dr. Clóvis Bezerra,
farmácias básicas e postos de saúde deste município, para o exercício de 2020.; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: cirurgica montebello ltda - r$
723.974,00; cirurgica recife comercio e representações ltda - r$ 228.778,00; drogafonte ltda r$ 266.280,00; nnmed - distribuição imp e exp de medicamentos ltda - r$ 332.116,00;
panorama com. de prod. medicos e farmac. ltda - r$ 179.075,00; pharmaplus ltda - r$
218.144,00; phospodont ltda - r$ 81.315,00; rdf - distribuidora de produtos para saúde ltda r$ 46.670,00; suframed comércio de material medico hospitalar ltda - r$ 41.604,00; supramed
dist de produtos medico hospitalar e odont ltda - R$ 17.484,00.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS
Prefeito

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00044/2019. OBJETO: Aquisição Parcelada de
Medicamentos para Atendimento ao Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, Farmácias
Básicas e Postos de Saúde Deste Município, para o Exercício de 2020. NOTIFICAÇÃO:
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cirurgica Montebello Ltda
- CNPJ 08.674.752/0001-40. Cirurgica Recife Comercio e Representações Ltda - CNPJ
00.236.193/0001-84. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. Nnmed - Distribuição Imp
e Exp de Medicamentos Ltda - CNPJ 15.218.561/0001-39. Panorama Com. de Prod. Medicos
e Farmac. Ltda - CNPJ 01.722.296/0001-17. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52.
Phospodont Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. Rdf - Distribuidora de Produtos para Saúde
Ltda - CNPJ 12.305.387/0001-73. Suframed Comércio de Material Medico Hospitalar Ltda CNPJ 03.246.587/0001-01. Supramed Dist de Produtos Medico Hospitalar e Odont Ltda CNPJ 02.165.865/0001-33. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375
- Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083)
99155.7660.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos para atendimento ao hospital municipal dr.
Clóvis Bezerra, farmácias básicas e postos de saúde deste município, para o exercício de 2020..
fundamento legal: pregão presencial nº 00044/2019. dotação: recursos próprios do município
de bananeiras:recursos ordinário; receita de impostos e de transferência de impostos – saúde;
transferência de recursos do sus; 07.00 secretaria municipal da saúde; 10.301.2008.2022
manutenção da secretaria municipal de saúde; 07.01 fundo municipal de saúde;
10.301.2008.2011 operacionalização do programa farmácia básica; 10.301.2008.2023
manutenção do programa de atenção basica - pab/fixo; 10.301.2008.2029 manutenções das
ações e serviços do fundo municipal de saúde; 10.301.2008.2030 manutenção de programas
do fns fundo a fundo; 10.302.2008.2034 manutenção das atividades do samu;
10.302.2008.2035 atendimento médico hospitalarde alta complexidade; 3.3.90.30.01 material
de consumo / 3.3.90.30.02 medicamentos. vigência: até o final do exercício financeiro de

2020. partes contratantes: prefeitura municipal de bananeiras e: ct nº 00006/2020 - 23.01.20 cirurgica montebello ltda - r$ 723.974,00; ct nº 00007/2020 - 23.01.20 - cirurgica recife
comercio e representações ltda - r$ 228.778,00; ct nº 00008/2020 - 23.01.20 - drogafonte ltda
- r$ 266.280,00; ct nº 00009/2020 - 23.01.20 - nnmed - distribuição imp e exp de medicamentos
ltda - r$ 332.116,00; ct nº 00010/2020 - 23.01.20 - panorama com. de prod. medicos e farmac.
ltda - r$ 179.075,00; ct nº 00011/2020 - 23.01.20 - pharmaplus ltda - r$ 218.144,00; ct nº
00012/2020 - 23.01.20 - phospodont ltda - r$ 81.315,00; ct nº 00013/2020 - 23.01.20 - rdf distribuidora de produtos para saúde ltda - r$ 46.670,00; ct nº 00014/2020 - 23.01.20 suframed comércio de material medico hospitalar ltda - r$ 41.604,00; ct nº 00015/2020 23.01.20 - supramed dist de produtos medico hospitalar e odont ltda - r$ 17.484,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2019, que objetiva: Aquisição
parcelada de materiais médicos hospitalares e laboratoriais destinados a atender o hospital
municipal dr. Clóvis Bezerra, farmácias básicas e postos de saúde da família neste município,
para o exercício de 2020; adjudico o seu objeto a: apogeu center comercial de produtos
hospitalares e medicamen - r$ 58.950,50; cirurgica montebello ltda - r$ 253.757,50; cirurgica
recife comercio e representações ltda - r$ 59.910,00; crm comercial ltda - r$ 83.713,00;
diabéticos eireli epp - r$ 85.188,00; express distribuidora de medicamentos ltda - r$ 5.600,00;
medical mercantil de aparelhagem médica ltda - r$ 4.085,00; nnmed - distribuição imp e exp
de medicamentos ltda - r$ 302.524,00; panorama com. de prod. medicos e farmac. ltda - r$
92.590,00; pharmaplus ltda - r$ 18.440,00; phospodont ltda - r$ 7.352,00; rdf - distribuidora
de produtos para saúde ltda - r$ 195.131,00; rn hospitalar atacadista ltda - r$ 9.326,00;
suframed comércio de material medico hospitalar ltda - r$ 202.148,00; supramed dist de
produtos medico hospitalar e odont ltda - R$ 4.800,00.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2019, que objetiva: Aquisição
parcelada de materiais médicos hospitalares e laboratoriais destinados a atender o hospital
municipal dr. Clóvis Bezerra, farmácias básicas e postos de saúde da família neste município,
para o exercício de 2020; homologo o correspondente procedimento licitatório em favor de:
apogeu center comercial de produtos hospitalares e medicamen - r$ 58.950,50; cirurgica
montebello ltda - r$ 253.757,50; cirurgica recife comercio e representações ltda - r$ 59.910,00;
crm comercial ltda - r$ 83.713,00; diabéticos eireli epp - r$ 85.188,00; express distribuidora
de medicamentos ltda - r$ 5.600,00; medical mercantil de aparelhagem médica ltda - r$
4.085,00; nnmed - distribuição imp e exp de medicamentos ltda - r$ 302.524,00; panorama
com. de prod. medicos e farmac. ltda - r$ 92.590,00; pharmaplus ltda - r$ 18.440,00;
phospodont ltda - r$ 7.352,00; rdf - distribuidora de produtos para saúde ltda - r$ 195.131,00;
rn hospitalar atacadista ltda - r$ 9.326,00; suframed comércio de material medico hospitalar
ltda - r$ 202.148,00; supramed dist de produtos medico hospitalar e odont ltda - R$ 4.800,00.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS
Prefeito
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BANANEIRAS (PB), 23 DE JANEIRO DE 2020
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00045/2019. OBJETO: Aquisição Parcelada de Materiais
Médicos Hospitalares e Laboratoriais Destinados a Atender o Hospital Municipal Dr. Clóvis
Bezerra, Farmácias Básicas e Postos de Saúde da Família Neste Município, para o Exercício
de 2020. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco)
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores: Apogeu Center Comercial de Produtos Hospitalares e Medicamen - CNPJ
02.911.193/0001-68. Cirurgica Montebello Ltda - CNPJ 08.674.752/0001-40. Cirurgica
Recife Comercio e Representações Ltda - CNPJ 00.236.193/0001-84. Crm Comercial Ltda CNPJ 04.679.119/0001-93. Diabéticos Eireli EPP - CNPJ 28.675.331/0001-40. Express
Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ 26.156.923/0001-20. Medical Mercantil de
Aparelhagem Médica Ltda - CNPJ 10.779.833/0001-56. Nnmed - Distribuição Imp e Exp de
Medicamentos Ltda - CNPJ 15.218.561/0001-39. Panorama Com. de Prod. Medicos e Farmac.
Ltda - CNPJ 01.722.296/0001-17. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Phospodont
Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. Rdf - Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda - CNPJ
12.305.387/0001-73. Rn Hospitalar Atacadista Ltda - CNPJ 27.320.140/0001-01. Suframed
Comércio de Material Medico Hospitalar Ltda - CNPJ 03.246.587/0001-01. Supramed Dist de
Produtos Medico Hospitalar e Odont Ltda - CNPJ 02.165.865/0001-33. INFORMAÇÕES: na
sede da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99155.7660.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares e laboratoriais destinados a
atender o hospital municipal dr. Clóvis Bezerra, farmácias básicas e postos de saúde da família
neste município, para o exercício de 2020. fundamento legal: pregão presencial nº 00045/2019.
dotação: recursos próprios do município de bananeiras: recursos ordinário; receita de impostos
e de transferência de impostos – saúde; transferência de recursos do sus; 07.00 secretaria
municipal da saúde; 10.301.2008.2022 manutenção da secretaria municipal de saúde; 07.01
fundo municipal de saúde; 10.301.2008.2011 operacionalização do programa farmácia básica;
10.301.2008.2023 manutenção do programa de atenção basica - pab/fixo; 10.301.2008.2029
manutenções das ações e serviços do fundo municipal de saúde; 10.301.2008.2030
manutenção de programas do fns fundo a fundo; 10.302.2008.2034 manutenção das atividades
do samu; 10.302.2008.2035 atendimento médico hospitalarde alta complexidade; 3.3.90.30.01
material de consumo / 3.3.90.30.02 medicamentos. vigência: até o final do exercício financeiro
de 2020. partes contratantes: prefeitura municipal de bananeiras e: ct nº 00016/2020 - 23.01.20
- apogeu center comercial de produtos hospitalares e medicamen - r$ 58.950,50; ct nº
00017/2020 - 23.01.20 - cirurgica montebello ltda - r$ 253.757,50; ct nº 00018/2020 - 23.01.20
- cirurgica recife comercio e representações ltda - r$ 59.910,00; ct nº 00019/2020 - 23.01.20 crm comercial ltda - r$ 83.713,00; ct nº 00020/2020 - 23.01.20 - diabéticos eireli epp - r$
85.188,00; ct nº 00021/2020 - 23.01.20 - express distribuidora de medicamentos ltda - r$
5.600,00; ct nº 00022/2020 - 23.01.20 - medical mercantil de aparelhagem médica ltda - r$
4.085,00; ct nº 00023/2020 - 23.01.20 - nnmed - distribuição imp e exp de medicamentos ltda
- r$ 302.524,00; ct nº 00024/2020 - 23.01.20 - panorama com. de prod. medicos e farmac. ltda
- r$ 92.590,00; ct nº 00025/2020 - 23.01.20 - pharmaplus ltda - r$ 18.440,00; ct nº 00026/2020
- 23.01.20 - phospodont ltda - r$ 7.352,00; ct nº 00027/2020 - 23.01.20 - rdf - distribuidora de
produtos para saúde ltda - r$ 195.131,00; ct nº 00028/2020 - 23.01.20 - rn hospitalar atacadista
ltda - r$ 9.326,00; ct nº 00029/2020 - 23.01.20 - suframed comércio de material medico
hospitalar ltda - r$ 202.148,00; ct nº 00030/2020 - 23.01.20 - supramed dist de produtos medico
hospitalar e odont ltda - R$ 4.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e VERTICAL
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME CNPJ: 10.565.155/0001-29. Ref. TP
00003/2019. OBJETO: Contratação de empresas do ramo da construção civil destinada a
complementação de infraestrutura esportiva na área frontal ao estádio municipal "O Bezerrão",
no município de bananeiras/pb conforme contrato de repassa 1026.206-34/2015 MESPORTE.
Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00079/2019, com a empresa acima
mencionada, correspondente a SUPRESSÃO DE VALOR na importância de R$ 8.468,56, sob
a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ORDINÁRIOS;
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS; 15.451.2022.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,
JARDINS E CORRETO; 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da
prorrogação contratual em: 23/01/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA
O EXERCÍCIO DE 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2017. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99155.7660. E-mail:
licitabananeiras@gmail.com.
Bananeiras - PB, 23 de Janeiro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

