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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CATINGUEIRA-PB. 

 

 

 

 

AVISO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO 

 

 

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 

24/2019 

 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Catingueira 

– PB, comunica aos licitantes e interessados, que a 

sessão adiada do dia 16 de outubro de 2019, para 

realização da fase de propostas de preços e 

documentos de habilitação do Pregão Presencial n.º 

24/2019, que tem como objeto a Aquisição de 

material de consumo de informática e prestação de 

serviços de recargas de cartuchos e toner e de 

manutenção de impressoras e computadores de 

todas as secretarias da prefeitura de Catingueira – 

PB, será realizada no dia 25/10/2019, às 08:00 

horas, na sala de reuniões da CPL.  

 

 

 

 Catingueira – PB, em 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 

Pregoeiro Oficial 

 

 

AVISO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO 

 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 

06/2019 

 

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de 

Catingueira – PB, comunica aos licitantes e 

interessados, que a sessão adiada do dia 16 de 

outubro de 2019, para realização da fase de 

documentos de habilitação e propostas de preços da 

Tomada de Preço n.º 06/2019, que tem como objeto 

a Contratação de Empresa para Construção de 29 

cisternas na Zona Rural do Município de 

Catingueira – PB, nos termos do Convênio n.º 

837657/2016, celebrando entre a Prefeitura 

Municipal de Catingueira e a FUNASA, será 

realizada no dia 25/10/2019, às 09:30 horas, na sala 

de reuniões da CPL.  

 

 

 Catingueira – PB, em 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

VERLAN THOMAS PEREIRA 

Presidente da CPL 

 

AVISO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO 

 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 

07/2019 

 

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de 

Catingueira – PB, comunica aos licitantes e 

interessados, que a sessão adiada do dia 16 de 

outubro de 2019, para realização da fase de 

documentos de habilitação e propostas de preços da 

Tomada de Preço n.º 07/2019, que tem como objeto 

a Contratação de Empresa para Reconstrução de 

Unidades Habitacional para Controle da Doença de 

Chagas no Município de Catingueira – PB, nos 

termos do Convênio n.º 1707/2017, celebrando 

entre a Prefeitura Municipal de Catingueira e a 

FUNASA, será realizada no dia 25/10/2019, às 

11:00 horas, na sala de reuniões da CPL.  

 

 

 Catingueira – PB, em 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

VERLAN THOMAS PEREIRA 

Presidente da CPL 

 

 

 

 
 

 


