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Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 
003/2023 PMBA 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2023 
PMBA O município de Brejo de Areia/MA, através da Prefeitura 
Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, 
por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, 
designado pelo portaria nº 010/2022 de 01 março de 2022, 
torna público para conhecimento dos interessados que com 
base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 
123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado 
subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 
Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023, tendo como objeto a 
aquisição de material de limpeza em geral para atender a 
demanda das secretarias municipais de Brejo de Areia/MA, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. A realização do certame está 
prevista para o dia 06/02/2023 às 10:00hs (horário local). O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitacaobrejodeareia.com.br – Prefeitura de Brejo de 
Areia -MA. O edital completo está a disposição dos interessados 
nos sites: www.brejodeareia.ma.gov.br e SINC – Sistema de 
Informações para Controle, Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: setorcpl@gmail.com. 
Pregoeiro Oficial:  ISAQUE SOUZA DA SILVA.  Brejo de 
Areia/MA, 23 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 
004/2023 PMBA 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2023 

PMBA O município de Brejo de Areia/MA, através da Prefeitura 

Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, 

por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, 

designado pelo portaria nº 010/2022 de 01 março de 2022, 

torna público para conhecimento dos interessados que com 

base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 

123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado 

subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade 

Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, Pregão 

Eletrônico SRP nº 004/2023, tendo como objeto a prestação de 

serviços de recuperação de pontes de madeira no município de 

Brejo de Areia/MA, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A 

realização do certame está prevista para o dia 07/02/2023 às 

10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura 

e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, 

no endereço: www.licitacaobrejodeareia.com.br – Prefeitura de 

Brejo de Areia -MA. O edital completo está a disposição dos 

interessados nos sites: www.brejodeareia.ma.gov.br e SINC – 

Sistema de Informações e Controle, Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos através do e-mail: setorcpl@gmail.com. 

Pregoeiro Oficial:  ISAQUE SOUZA DA SILVA.  Brejo de 

Areia/MA, 23 de janeiro de 2023.  
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