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Prefeitura Municipal de
Santa Inês publica:
x Pregão Presencial nº 020/2020- Objeto: Formação de Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa objetivando realização de
serviços diversos para manutenção das atividades das Secretarias
Municipais, conforme especificações do Anexo I do Edital.
x Pregão Presencial nº 021/2020- Objeto: Aquisição de bancos de madeira
com estrutura de ferro (tipo jardim), destinadas ao embelezamento das
praças e jardins da cidade de Santa Inês/BA, de acordo com as
especificações estabelecidas no edital e seus anexos.
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Santa Inês

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ N: 14.199.921/0001-30
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020
Torna-se público que no dia 15/06/2020, às 15h00min. fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, nº 020/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a formação de REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa objetivando realização de serviços diversos para manutenção
das atividades das Secretarias Municipais, conforme especificações 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 021/2020
Torna-se público que no dia 16/06/2020, às 08h00min. fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, nº 021/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição de bancos de madeira com
estrutura de ferro (tipo jardim), destinadas ao embelezamento das praças e jardins da cidade de Santa Inês/BA, de
acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 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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