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Prefeitura Municipal de
Santa Inês publica:
x Chamada Pública nº 001/2020- Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação EscolarPNAE.
x Pregão Presencial nº 006/2020- Objeto: Formação de registro de preços
para futura e eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de
informática, destinados a manutenção dos serviços das secretarias do
município.
x Pregão Presencial nº 007/2020- Objeto: Formação de registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada para
prestação serviços de recarga de cartuchos e toners assim como a
substituição das peças necessárias para seu funcionamento, para
atendimento de todas as secretarias do município.

Gestor - Hérmeson Novaes Eloi / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ N: 14.199.921/0001-30
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAINÊS/BA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos
interessados, que estará realizando às 08:30 horas do dia 25 de março de 2020, Chamada Pública N° 001/2020, para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, em atendimento a Leinº.11.947/2009, Resolução FNDE/CD nº
26/2013 e Resolução CD/FNDE Nº 04/2015. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar
os documentos de habilitação e projeto de venda até às 08:30 horas do dia 25 de março de 2020. O edital estará à
disposição, no período de 04 a 24/03/2020, das segundas as sextas feiras, exceto feriados, nos horários das 08h30min
as 11h30min e das 14h30min as 17h00min, Santa Inês-BA. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados
em diário próprio (www.santaines.ba.io.org.br).Santa Inês, 04 de março de 2020. Antomar Costa Nascimento, Presidente
da Comissão de Licitações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ N: 14.199.921/0001-30
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Torna-se público que no dia 19/03/2019, às 09h00min. fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, nº 006/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por objeto a formação de REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, destinados a manutenção dos
serviços das secretarias do município, conforme Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. O edital estará à
disposição das segundas as sextas - feira, nos horários de 10h30min as 12h00min, Santa Inês - BA. Os demais atos
pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio (www.santaines.ba.io.org.br). Antomar Costa Nascimento,
Pregoeiro Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ N: 14.199.921/0001-30
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
Torna-se público que no dia 19/03/2019, às 14h30min. fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, nº 007/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objeto a formação de REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação serviços de recarga de cartuchos
e toners assim como a substituição das peças necessárias para seu funcionamento, para atendimento de todas as
secretarias do município. O edital estará à disposição das segundas as sextas - feiras, nos horários de 10h30min as
12h00min, Santa Inês - BA. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio
(www.santaines.ba.io.org.br). Antomar Costa Nascimento, Pregoeiro Oficial.
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