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Prefeitura Municipal de
Santana publica:

• Aviso de Abertura - Pregão Eletrônico nº 002/2022 - Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios para
merenda escolar.
• Aviso de Abertura - Pregão Eletrônico nº 003/2022 - Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e
outros produtos para manutenção das secretarias da administração
pública de Santana.
• Aviso de Abertura - Pregão Eletrônico nº 004/2022 - Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e
outros produtos para diversas secretarias do Município.
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Santana

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – Objeto: Constitui objeto da
presente licitação contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios para MERENDA
ESCOLAR, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital –
Recebimento da proposta dia 11.03.22, as 8:30 e inicio da disputa as 09:30hs–Edital/Local: no sistema
eletrônico www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link – BLL Compras – Informações pelo email: licitacao@santana.ba.gov.br e telefone:(77) 3484 – 2148, das 08hs as 13hs,Maisa Cristiane Neves
de Almeida – Pregoeira.
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022 – Objeto: Constitui objeto da
presente licitação Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e outros produtos
para manutenção das secretarias da administração pública de Santana, conforme descrito no Termo de
Referência deste Edital que serão fornecidos conforme necessidade da administração.Recebimento da
proposta dia 14.03.22, as 8:30 e inicio da disputa as 09:30hs–Edital/Local: no sistema eletrônico
www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link – BLL Compras – Informações pelo e-mail:
licitacao@santana.ba.gov.br e telefone:(77) 3484 – 2148, das 08hs as 13hs,Maisa Cristiane Neves de
Almeida – Pregoeira.
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022 – Objeto: Constitui objeto da
presente licitação Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e outros
produtos para diversas secretaria do Município, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital
que serão entregues conforme necessidade da administração, Recebimento da proposta dia 15.03.22,
as 8:30 e inicio da disputa as 09:30hs–Edital/Local: no sistema eletrônico www.bllcompras.org.br
“Acesso Identificado no link – BLL Compras – Informações pelo e-mail: licitacao@santana.ba.gov.br e
telefone:(77) 3484 – 2148, das 08hs as 13hs,Maisa Cristiane Neves de Almeida – Pregoeira.
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