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MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ - AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN torna público a quem interessar que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, 
dia 26 de abril de 2022 às 09:30 horas (horário de Brasília) a licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica sob o nº 11/2022, cujo objeto 

ou incorporada ao Município de Nova Cruz/RN, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente. O edital encontra-se disponível nos sites: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.novacruz.rn.gov.br. Informações através do e-mail: licitacaonovacruzrn@gmail.com.

Nova Cruz/RN, 6 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro
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MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ - AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN torna público a quem interessar que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, dia 27 de abril de 2022 às 09:30 horas (horário de Brasília) a licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica sob o nº 16/2022, 
cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição gradual de kit enxoval, como benefício eventual, a ser entregues as gestantes atendidas pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, que estejam inseridas nos grupos de família consideradas em situação de vulnerabilidade, para a atender 
as necessidades do Município de Nova Cruz/RN, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente. O edital encontra-se disponível nos sites: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.novacruz.rn.gov.br. Informações através do e-mail: licitacaonovacruzrn@gmail.com.

Nova Cruz/RN, 6 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro
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O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN torna público a quem interessar que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, 
dia 28 de abril de 2022 às 09:30 horas (horário de Brasília) a licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica sob o nº 17/2022, cujo objeto 

usuária do Sistema Único de Saúde do Município de Nova Cruz/RN, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente. O edital encontra-se 
disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.novacruz.rn.gov.br. Informações através do e-mail: licitacaonovacruzrn@gmail.
com.

Nova Cruz/RN, 6 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro


