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Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de
transporte escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação,
com itens de segurança exigidos, destinado ao transporte dos alunos
matriculados nas redes municipal e estadual de ensino do município de
Jussiape/BA, conforme especificações detalhadas no instrumento
convocatório.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53
AVISO DE PUBLICAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº. 002-2022-CR
A Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Jussiape, através da Comissão Permanente de
Licitações e Comissão Especial de Credenciamento de Transporte Escolar, tornam público a abertura de processo
administrativo de Chamamento público para contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de
transporte escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos, destinado ao
transporte dos alunos matriculados nas redes municipal e estadual de ensino do município de Jussiape/BA, conforme
especificações detalhadas no instrumento convocatório. O credenciamento será iniciado a partir do dia 14 de junho de
2022, das 08:00 h às 14:00h, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape, situada na Praça 9 de Julho,
s/n, centro, Jussiape – Bahia. Edital disponível no Diário Oficial do município, https://www.jussiape.ba.gov.br, podendo
ser consultado/adquirido na íntegra ou na Prefeitura, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 14:00h. Informações (77)
3414-210. Jussiape-Ba, 13 de junho de 2022. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Presidente da CPL
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