Prefeitura Municipal de Santana
1

Sexta-feira • 18 de Março de 2022 • Ano V • Nº 849
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Santana publica:
• Aviso de Licitação - Aviso de Abertura – Pregão Presencial N.º
011/2022 - Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Prestação de
Serviços de Transporte Escolar de Alunos da rede pública municipal do
ensino básico e médio de Santana, nos períodos matutino, vespertino e
noturno, das linhas que ficaram deserta na licitação anterior observada as
especificações de linha, horários, quilometragem e demais condições
definidas neste instrumento, enfaticamente no termo de referência deste
Edital
• Aviso de Licitação - Aviso de Abertura – Pregão Presencial N.º
012/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos
de manutenção e reparos do sistema de abastecimento de água,
conforme descrito nos Lotes no Termo de Referência deste Edital, que
será adquirido conforme necessidade da administração.

Gestor - Marco Aurélio Dos Santos Cardoso / Secretário - / Editor -
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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 PRESENCIAL N.º 011/2022 – Objeto:
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Prestação de Serviços de
Transporte Escolar de Alunos da rede pública municipal do ensino básico e
médio de Santana, nos períodos matutino, vespertino e noturno, das linhas que
ficaram DESERTA na licitação anterior observada as especificações de linha,
horários, quilometragem e demais condições definidas neste instrumento,
enfaticamente no termo de referência deste Edital .Abertura: 30.03.2022, as
09:00 horas, Editais/Informações: www.santana.ba.gov.br (Diário Oficial do
Município),Informações pelo telefone 77 3484-2148 e/ou e-mail:
licitacao@santana.ba.gov.br - Maisa Cristiane Neves de Almeida – Pregoeira.
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2022 – Objeto:
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção
e reparos do sistema de abastecimento de água, conforme descrito nos Lotes
no Termo de Referência deste Edital, que será adquirido conforme
necessidade da administração. Abertura: 31.03.2022, as 09:00 horas,
Editais/Informações:
www.santana.ba.gov.br
(Diário
Oficial
do
Município),Informações pelo telefone 77 3484-2148 e/ou e-mail:
licitacao@santana.ba.gov.br - Maisa Cristiane Neves de Almeida – Pregoeira.
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