
GOVERNO DO ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÍAITUBA
DIRETORIA DÉ COMPRAS

AVISO DE ANULAçÃO

PREGÕES PRESENCIAIS NS 021 C O22/2O2O-PMI

i\

ert,

§ rrsi@o ã1
>,,o/

o Município de lta ituba-P refeitura Municipal, através do Pregoeiro torna público para

conhecimento dos interessados, a anulação dos Pregões Presenciais: 02L1202O -
objetivando a locação de veículos e máquinas pesadas e 022/7020 - objetivando a

aquisição de materiais oriundos de jazidas; nos termos do Despacho da Autoridade

competente,queatendeuoPRocESSoN.202001632doTCMPA,de15deabrilde
2020.
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