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Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
• Aviso Pregão Presencial Nº. 025/2020 - Objeto: Contratação de pessoa
física ou jurídica para o fornecimento de refeições aos servidores e
contratados, durante a execução e prestação dos seus serviços nas de
São José e Espinho deste município.
• Aviso Pregão Presencial Nº. 026/2020 - Objeto: Aquisição de diversos
gêneros alimentícios diversos destinados a merenda escolar deste
município.
• Aviso Pregão Presencial Nº. 027/2020 - Objeto: Aquisição de diversos
equipamentos, compreendendo: eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
mobiliários, pulverizador e roçadeira, entre outros, para atender as
necessidades do município.
• Aviso Pregão Presencial Nº. 028/2020 - Objeto: aquisição de material de
consumo, didático, expediente, escritório, produtos de armarinho, entre
outros, para atender a demanda do município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE AVISO PREGÃO PRESENCIAL NºS 025, 026, 027 E 028/2020
A Prefeitura Municipal realizará dia 25/05/2020, conforme especificações do EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº.
025/2020, às 08:00 h para a contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento de refeições aos servidores e
contratados, durante a execução e prestação dos seus serviços nas de São José e Espinho deste município. PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 026/2020, às 09:00 h para a aquisição de diversos gêneros alimentícios diversos destinados a
merenda escolar deste município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2020, às 10:00 h para aquisição de diversos
equipamentos, compreendendo: eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, pulverizador e roçadeira, entre outros,
para atender as necessidades do município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2020, às 13:00 h para aquisição de
material de consumo, didático, expediente, escritório, produtos de armarinho, entre outros, para atender a demanda do
município. JUSSIAPE, 11 de maio de 2020. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira Municipal
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