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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 09/2020-srp/ processo 
administrativo nº 0813003/2020/ exclusiva  para me e 
epp. modalidade/nº: pregão eletrônico nº 009 /2020-srp 
– tipo: menor preço por item  – objeto: :  registro de 
preços para aquisição de materiais e equipamentos 
permanentes para equipar a ubs dr. cláudio régis.ref: 
recurso federal – emenda parlamentar/proposta 
11323039000/1190-03. data/horário: 05 de outubro de 
2020 às 10:30hs (dez horas e trinta minutos– horário de 
brasília). 
 
Pregão Eletrônico nº 010/2020-srp/ processo 
administrativo nº 0729003/2020/ exclusiva  para me e 
epp. modalidade/nº: pregão eletrônico nº 010 /2020-srp 
– tipo: menor preço por item  – objeto: registro de preços 
para aquisição de 2.500 sacos ( 50 kg)  de cimento 
.data/horário: 06 de outubro de 2020 às 09:30hs (nove 
horas e trinta minutos – horário de brasília) ; 
 
Pregão Eletrônico nº 011/2020-srp/ processo 
administrativo nº 0715007/2020/ exclusiva  para me e 
epp. modalidade/nº: pregão eletrônico nº 011 /2020-srp 
– tipo: menor preço por item  – objeto: :  registro de 
preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp: 
material: composição básica de propano e butano (gás de 
cozinha), unidade de fornecimento: botijão com 13kg, 
retornável, aplicação: fogões domésticos. data/horário: 
06 de outubro de 2020 às 11:00hs (onze horas– horário 
de brasília); 
 
o edital encontra-se disponível no site 
http://www.bnc.org.br, 
http://www.bocadamata.al.gov.br, e na sede da cpl, 
situada na rua rosalvo pinto dâmaso, n° 224, praça padre 
cícero, boca da mata/al , das 08 às 12 horas em dias úteis, 
e mediante solicitação enviada ao e-mail 
cplbocadamata.al@hotmail.com. 
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EXPEDIENTE 

 
O Diário Oficial do Município de Boca da Mata, veiculado 

exclusivamente  na  forma  eletrônica,  é  uma  publicação  

das entidades da Administração Direta e Indireta deste 

Município, sendo referidas entidades inteiramente 

responsáveis pelo conteúdo aqui publicado. 

 
 

 

 

ACERVO 

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Boca da Mata 

poderão ser consultadas através da internet, por meio do 

seguinte endereço eletrônico: www.bocadamata.al.gov.br/ 

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, 

acesse www.bocadamata.al.gov.br/dom 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro. 

 

 
 

 
 
 

ENTIDADES 

 
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL 

CNPJ 12.264.396/0001-63 

Rua Rosalvo Pinto Damaso, 224 - Padre Cicero 

Telefone: (82) 3279-1309 

Site: www.bocadamata.al.gov.br 

http://www.bocadamata.al.gov.br/
http://www.bocadamata.al.gov.br/
http://www.bocadamata.al.gov.br-diáriooficialeletrônico-www.bocadamata.al.gov.br/dom
http://www.bocadamata.al.gov.br/
http://www.bocadamata.al.gov.br/dom
http://www.bocadamata.al.gov.br/

