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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 250/2019-PMM

NOTA DE PRORROGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MARINGÁ informa aos interessados em participar do
procedimento licitatório denominado EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 250/2019PMM – PROCESSO nº. 2523/19-PMM, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção e restauro dos letreiros, presépios dos distritos de
Iguatemi e Floriano, festões suspensos, estruturas iluminadas, estação trenzinho, letreiros e
painéis, árvores de natal dos distritos de Iguatemi e Floriano, do Paço Municipal, figuras
bidimensionais, decoração de prédios públicos, bem como locação interna do paço
Municipal e aquisição da estrela iluminada, compreendendo o serviço de instalação e
manutenção, durante o período do evento e posterior armazenagem em local indicado,
conforme descritivo técnico integrante deste edital, durante o período de 15 de novembro de
2019 a 19 de janeiro de 2020, para o evento Natal 2019 denominado “Maringá Encantada –
Um Natal de luz e emoção”, em Maringá e nos Distritos de Iguatemi e Floriano, por
solicitação da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDE, foi
PRORROGADA, em readequação a contagem do prazo da publicação. Para o
encerramento dos recebimento e abertura das Propostas será 14:00 horas do dia 30
(trinta) de outubro de 2019 e o INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:15
horas do dia 30 (trinta) de outubro de 2019 na Diretoria de Licitações da Secretaria
Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT., na Av. XV de Novembro, 701 2º.andar - Paço Municipal.

As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.
Maringá, 23 de outubro de 2019.

Kelly Henrique dos Santos
Diretora de Licitações

