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Cosmópolis, 06 de Julho de 2022
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ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
O Município de Cosmópolis, através da Pregoeira, torna público, a quem possa interessar,
que PRORROGA o prazo de abertura referente à Pregão Eletrônico 049/2022, cuja a
abertura ocorreria às 14:00h do dia 14 de julho de 2022, passando para às 14:00h do dia
19 de julho de 2022 a ser realizado em www.bbmnetlicitacoes.com.br. A alteração de
data foi motivado por curso a ser realizado pelo TCE-SP aos funcionários da área de
licitação, em período integral. Tem como Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de sinalização horizontal, vertical e semafórica com implantação e
atualização de controlador eletrônico utilizando sistema inteligente para regularização do
fluxo de veículos e pedestres em determinados locais da avenida da saudade – secretaria
de segurança pública e trânsito. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no
Diário Oficial da União e Semanário Municipal, através do site
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cosmopolis.sp.gov.br. Maiores informações
através do e-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br, licitacosmopolis@gmail.com ou pelo
telefone (19) 3812-8045.
Cosmópolis, 05 de Julho de 2022
Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022
O Município de Cosmópolis, através da Pregoeira, torna público, a quem possa interessar,
que PRORROGA o prazo de abertura referente à Pregão Eletrônico 070/2022, cuja a
abertura ocorreria às 09:00h do dia 14 de julho de 2022, passando para às 09:00h do dia
19 de julho de 2022 a ser realizado em www.bbmnetlicitacoes.com.br. A alteração de
data foi motivado por curso a ser realizado pelo TCE-SP aos funcionários da área de
licitação, em período integral. Tem como Objeto: Aquisição de cesta básica (mensal) à
serem distribuídas pela Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária (por cesta
básica). As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial da União e
Semanário Municipal, através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br ou
www.cosmopolis.sp.gov.br.
Maiores
informações
através
do
e-mail:
compras@cosmopolis.sp.gov.br, licitacosmopolis@gmail.com ou pelo telefone (19)
3812-8045.
Cosmópolis, 05 de Julho de 2022
Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

