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Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00050 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviços de locação de 

palco, piso, tablado, tenda e barraca para atender à Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00043 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviços de locação de 

Estruturas Treliças em Alumínio Box Truss e Praticáveis compreendendo 
a montagem, desmontagem, guarda e o transporte para atender a 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00040 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviços de locação de 

equipamentos de iluminação, compreendendo o fornecimento dos 
materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, 
transporte e guarda para atender a Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 11/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 26/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 26/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 166/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00047 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviço de locação de 

sonorização, trio elétrico e grupo gerador, compreendendo a instalação, 
a desinstalação, o transporte, a guarda e o fornecimento de combustível 
para atender a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - 
MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 12/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 
Limite para recebimento das Propostas: dia 27/11/2019 às 09h45. 
Inicio da sessão: dia 27/11/2019 às 10h00 (horário de Brasília). 
Maiores informações: 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica, 
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço 
eletrônico  compras.manaus.am.gov.br. 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes no edital. 

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, 
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h. 
 

Manaus, 05 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2019-CML/PM 

(Processo n. 2019/11209/18988/00056 - SEMEF) 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
OBJETO: “Eventual contratação de serviço de organização 

de eventos, compreendendo a locação de palco, equipamentos de 
iluminação e sonorização para atender a Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT”. 
Edital disponível: a partir do dia 12/11/2019 às 15h (horário de 
Brasília). 


