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AVISO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N.º 002/2017
Processo administrativo n. 118/2017
Tipo menor preço valor global
O Município de Araporã/MG, através de sua
Comissão
Permanente
de
Licitação,
nomeada pelo Decreto nº 3.070/2017, torna
público que fará realizar, às 13:00 horas do
dia de 14de agosto de 2017,no Setor de
Licitações e Compras, situado na Rua José
Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, sessão
pública
do
procedimento
licitatório
modalidade
Concorrência
Pública
nº
002/2017, do tipo menor preço valor global,
para contratação de uma empresa sob o
regime de empreitada por preço unitário,
compreendendo material e mão de obra,
para execução de barramento e canalização
(tratamento de fundo de vale) do “Córrego
Alvorada”, localizado na Av. Afonso Pena,
Centro, no trecho compreendido entre a Rua
Antônio Rabelo e as margens da BR 153, no
Município de Araporã/MG, com visita ao
local da obra marcada para os dias 07 e 08
de agosto de 2017,tudo em acordo com a
Lei nº 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei
nº 8.883 de 08/06/94 e suas alterações, Lei
Complementar n° 123/06 e, ainda, com as
condições gerais e especiais do Edital e
seus Anexos.
Edital: Todas as informações e edital
gratuito encontram-se a disposição dos
interessados junto a Sessão de Licitações,
em horário de atendimento, das 8h as 11h e
das
12h30
as
17h30,
pelo
site
www.arapora.mg.gov.br, ou pelo telefone 343284-9516.Araporã/MG, 11 de julho de
2017.Jaqueline Inácio Alves Ferreira.
Presidente da CPL.

Araporã-MG, 12 de julho de 2017.
16 de fevereiro de 2017, torna público aos
interessados que, as 09:00 HORAS DO DIA
26 DE JULHO DE 2017, no Departamento
de Compras, situado na Rua José Inácio
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em
sessão pública, fará realizar PREGÃO
PRESENCIAL n.º 091/2017, sob o
julgamento de “menor preço por Item”, para
a
AQUISIÇÃO
de
LICENÇAS
DE
SOFTWARE ANTI-VÍRUS e PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
aos programas, atendendo as necessidades
das diversas Secretarias, órgãos e setores
da |Prefeitura Municipal de Araporã/MG,
tudo regido na forma da Lei Federal
n.º10.520/2002, Lei Federal 8.666/93, e
pelas disposições fixadas no Edital e seus
Anexos.Edital e informações: Todas as
informações e edital gratuito encontra-se a
disposição dos interessados junto a Sessão
de Compras e Licitações, situada na Rua
José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta
cidade, em horário de atendimento, das 8h
as 11h e das 12h30 as 17h30, pelo site
oficial
do
município
(www.arapora.mg.gov.br) ou pelo telefone
34-3284-9516.
Araporã/MG, 11 de Julho de 2017.

Ana Paula Martins Diniz.
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 091/2017
Processo Licitatório nº 119/2017
O Município de Araporã/MG, por intermédio
de sua Pregoeira e respectiva Equipe de
Apoio designados pelo Decreto n.º 3069 de

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
e se IDnes st ei tnuvcoi lovni m
a i es n et oC o m u n i c a Página
ção 1
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