Prefeitura Municipal de Luís Gomes
Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - CEP: 59940-000 - Luís Gomes\RN
CNPJ: 08.357.600/0001 -13 - Tel: - Site:

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO: 2022.07.07.019/2022 - TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, na forma do
item 118.5 do edital, faz saber a quem interessar possa que em face da não disponibilização do edital na
plataforma do sistema BBMNET, site www.bbmnet.com.br, em tempo proficiente. A licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 2022.07.07.019, tipo “menor preço por item”, cujo objeto é a escolha de empresa
especializada para eventual execução fracionada de mão obra para manutenção de logradouros e prédios
públicos, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do
município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios que deverão ser consignados na LOA
- Lei Orçamentária Anual - exercício 2022/2023, nas quantidades, especificações e demais condições
descritas no Termo de Referência, edital de convocação e seus elementos constitutivos, que seria realizada
às 16h00min do dia 29 de julho de 2022, acontecerá às 08h00min do dia 11 de agosto de 2022 (Horário de
Brasília/DF), por meio do sistema BBMNET, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br. A qual será
realizada pelo pregoeiro Lindonjonhson da Silveira Batista, para o objeto definido no edital e seus anexos
Data da publicação do(a) aviso de adiamento: 27/07/2022

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE ADIAMENTO
Certifico para devidos fins e direitos de prova que o(a) aviso de adiamento do(a) PREGÃO 2022.07.07.019/2022 está publicado(a) no seguinte endereço eletrônico abaixo:
https://luisgomes.rn.gov.br/licitacaolista.php?id=113.
Luís Gomes/Rn, 27 de Julho de 2022.

Lindonjonhson da Silveira Batista
Pregoeiro/presidente da Comissão
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