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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 126/2017
Processo Licitatório nº 169/2017
O MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG, por
intermédio de sua Pregoeira e respectiva
Equipe de Apoio designados pelo Decreto
n.º 3.189 de 04 de setembro de 2017,
torna público aos interessados que, as
08:00 HORAS DO DIA 27 DE
NOVEMBRO DE 2017, no Setor de
Compras e Licitação, situado na Rua José
Inácio Ferreira, nº 58, nesta cidade, em
sessão pública, fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º
126/2017, tipo “MENOR PREÇO POR
ITEM,
para
Aquisição
de
EQUIPAMENTOS
DE
SOM
E
ELETROELETRÔNICOS,
bem
como
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO
dos
mesmos,a serem incorporados ao prédio
da “Igreja Nossa Senhora da Guia”,
Patrimônio Histórico do Município –
Decreto nº 279/2000, localizado na Praça
Dr. Antônio Hélio de Castro, no Município
de Araporã, nas especificações contidas
no Anexo III – Termo de Referência e
demais regras estabelecidas no Edital de
Licitação, esclarecendo que a presente
licitação e consequente contratação serão
regidas pela Lei Federal n.º10.520 de 17
de julho de 2002, Lei Municipal nº 590 de
16 de novembro de 2005, pela Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal
n. 12.846/2013. Edital e informações:
Todas as informações e edital gratuito
encontra-se a disposição dos interessados

Araporã-MG, 13 de novembro de 2017.

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), pelo e-mail:
licitacao@arapora.mg.gov.br
ou
pelo
telefone 34-3284-9516.

Araporã/MG, 13 de novembro de 2017.

Ana Paula Martins Diniz
Pregoeira Oficial
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