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Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
x Aviso Edital Pregão Presencial Nº. 022/2021 - Contratação de serviços
gráficos, a serem prestados na confecção de diversos materiais e
impressos gráficos destinados à manutenção e reposição de diversos
setores e secretarias deste município.
x Aviso Edital Pregão Presencial Nº. 023/2021 - Aquisição de material de
consumo, didático, expediente, escritório, produtos de armarinho, entre
outros, para atender a demanda do município.
x Aviso Edital Pregão Presencial Nº. 024/2021 - Contratação de serviços
de serralheria com instalação de cobertura em estrutura metálica e telha
de alumínio para atender as demandas da Secretaria de Saúde e
Secretaria de Agricultura deste município.
x Aviso Edital Pregão Presencial Nº. 025/2021 - Aquisição de diversos
equipamentos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender as
necessidades do município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53
AVISO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal realizará dia 26/07/2021, conforme especificações dos EDITAIS disponíveis no diário do município
https://www.jussiape.ba.gov.br: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2021, às 09:00 h para contratação de serviços gráficos,
a serem prestados na confecção de diversos materiais e impressos gráficos destinados à manutenção e reposição de
diversos setores e secretarias deste município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2021, às 10:00 h para aquisição de
material de consumo, didático, expediente, escritório, produtos de armarinho, entre outros, para atender a demanda do
município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021, às 11:00 h para contratação de serviços de serralheria com instalação
de cobertura em estrutura metálica e telha de alumínio para atender as demandas da Secretaria de Saúde e Secretaria
de Agricultura deste munícipio. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021, às 13:00 h para aquisição de diversos
equipamentos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender as necessidades do município. CRITÉRIO:
Menor Preço. LOCAL: sede da Prefeitura, situada na Praça 9 de Julho, s/n, centro, Jussiape – Bahia. JUSSIAPE, 13 de
julho de 2021. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira
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