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Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
x Pregão Presencial Nº. 008/2020 – Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre outros),
para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração
Municipal.
x Pregão Presencial Nº. 009/2020 – Objeto: Aquisição de materiais de
consumo (limpeza, higiene, descartável, pilhas, botas entre outros), para
atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração
Municipal.
x Pregão Presencial Nº. 010/2020 – Objeto: Aquisição de materiais
diversos para construção, reparos elétricos e hidráulicos, reforma em
geral e de calçamentos, manutenção da iluminação pública, entre outros,
para atender a demanda das Secretarias deste município.
x Pregão Presencial Nº. 011/2020 – Objeto: Fornecimento de sinal de
internet banda larga para a sede da prefeitura, as secretarias e demais
órgãos e programas conforme necessidade do município.
x Pregão Presencial Nº. 012/2020 – Objeto: Locação de estrutura como
equipamento de sonorização, iluminação, palco dente outros.
x Chamada Pública N.º 001/2020 – Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
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Jussiape

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53
AVISO PREGÃO PRESENCIAL NºS 008, 009, 010, 011 E 012/2020
A Prefeitura Municipal realizará dia 06/02/2020, conforme especificações de cada EDITAL que está à disposição em sua
sede, das 08:00 às 13:00 horas: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020, às 08:00 h para Aquisição de gêneros alimentícios
(cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 às 09:00 para Aquisição de materiais de consumo
(limpeza, higiene, descartável, pilhas, botas entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020, às 10:00 h para aquisição de materiais diversos para
construção, reparos elétricos e hidráulicos, reforma em geral e de calçamentos, manutenção da iluminação pública, entre
outros, para atender a demanda das Secretarias deste município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020, às 13:00 h
contratação de empresa especializada para o fornecimento de sinal de internet banda larga para a sede da prefeitura, as
secretarias e demais órgãos e programas conforme necessidade do município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020, às
14:00 h para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de estrutura como equipamento
de sonorização, iluminação, palco dente outros, para a realizações de festejos no município de Jussiape-BA. JUSSIAPE,
23 de janeiro de 2020. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal realizará dia 10/02/2020, conforme especificações de cada EDITAL que está à disposição em sua
sede, das 08:00 às 13:00 horas: CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, 09:00 horas, para aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE. JUSSIAPE, 23 de janeiro de 2020. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OOHHKIQAGOPJI+PNPYJRKW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

