Prefeitura Municipal de Mortugaba
1

Quinta-feira • 14 de Maio de 2020 • Ano II • Nº 526
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Mortugaba publica:
 Aviso de Licitação - Pregão Presencial para Registro de Preços Nº
011/2020 - Processo de Administrativo Nº 029/2020 - Objeto:
Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e
eventuais prestações de serviços, consistindo em atividades simples,
típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva
dos seguintes profissionais: calceteiro / servente de serviços gerais /
eletricista / auxiliar de eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro /
carpinteiro / pintor / serralheiro / auxiliar de serralheiro / topógrafo /
auxiliar de topógrafo / desenhista/copista / encarregado de obras /
motorista / vigilante / operador de máquinas / mecânico de
manutenção de máquinas / engenheiro civil / arquiteto e urbanista /
almoxarife / encarregado geral para atendimento às Secretarias
Municipais de Mortugaba - Bahia, conforme especificações,
quantidades estimadas e valores máximos estabelecido em anexo. De
forma que o Município possa intervir com ações pontuais e diretas que
demandem a utilização destes profissionais de forma imediata.
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro - CEP 46.290-000
CNPJ – 13.677.687/0001-46
Fone (77) 3464 -2210

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO 011/2020

Processo de Administrativo n.º 029/2020
Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços
Objeto: Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e
eventuais prestações de serviços, consistindo em atividades simples, típicas,
isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes
profissionais: calceteiro / servente de serviços gerais / eletricista / auxiliar de
eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro / carpinteiro / pintor / serralheiro / auxiliar
de serralheiro / topógrafo / auxiliar de topógrafo / desenhista/copista / encarregado de
obras / motorista / vigilante / operador de máquinas / mecânico de manutenção de
máquinas / engenheiro civil / arquiteto e urbanista / almoxarife / encarregado geral
para atendimento às Secretarias Municipais de Mortugaba - Bahia, conforme
especificações, quantidades estimadas e valores máximos estabelecido em anexo. De
forma que o Município possa intervir com ações pontuais e diretas que demandem a
utilização destes profissionais de forma imediata.
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28
de maio de 2020, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco
Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em
atendimento ao Processo Licitatório acima especificado.
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no
endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio
dia.

Mortugaba-BA. 14 de maio de 2020.
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