
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
07/2022

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Guamaré-RN, nomeado pela portaria
021/2021 de 30 de dezembro de 2021, TORNA PÚBLICO, que estará realizando
licitação, através da modalidade “Pregão Presencial – Sistema de Registro de
Preço”, Menor Preço Por Lote, cujo objeto é Registro de Preço para contratação
pelo período de 12 (dose meses) de empresa especializada em prestação de
serviços de assessoria de imprensa, comunicação e eventos, com serviços de
lives/broadcast em estilo streaming para transmissões ao vivo e/ou gravadas,
serviços  de  buffet  para  reuniões  institucionais,  evento  de pequeno,  médio  e
grande porte, sistema de sonorização para eventos e sessões externas realizados
pela Câmara de Vereadores de Guamaré organização do ambiente, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, aulas
de ballet e dança, mestre de cerimônias, para atender as necessidades desta
Casa  Legislativa  e  seus  Anexos,  que  compõe  este  instrumento  convocatório
formando um todo único e indivisível, de conformidade com os termos da Lei
Federal nº 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações subsequentes. O mesmo comunica as empresas e
interessados, a apresentarem Propostas de Preços e Habilitação no dia 25 de
novembro de 2022 (sexta-feira), às 08:10 horas.
             
Os interessados deverão se dirigir à Comissão Permanente de Licitação, situada
na Sede da Câmara Municipal de Guamaré, Rua Capitão Vicente de Brito, s/n,
Centro, neste Município para adquirirem o edital, ou solicitados através do e-mail
ou site eletrônico: licitacao@guamare.rn.leg.br,  https://licitafacil.tce.rn.gov.br,
https://cmguamare.rn.gov.br/.
 
 

 
 

Guamaré-RN, data da assinatura eletrônica.
 

Lucas de Oliveira Silva
Pregoeiro da Câmara Municipal de Guamaré/RN

Publicado por: Lucas de Oliveira Silva
Código Identificador: 60542240

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 10/11/2022.
EDIÇÃO 1524. A verificação de autenticidade da matéria pode ser
feita informando o código identificador no site:
https://diariooficial.fecamrn.com.br

mailto:licitacao@guamare.rn.leg.br
https://licitafacil.tce.rn.gov.br

