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Prefeitura Municipal de
Apuarema publica:
 Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 002/2021-SRP - Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
limpeza urbana com fornecimento de insumos e equipamentos
necessários, para o município de Apuarema - Ba.
 Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 003/2021-SRP - Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
veículos para atender as demandas das secretarias do município de
Apuarema - Ba.
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Apuarema

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
CNPJ N: 16.434.292/0001-00
AVISO DE LICITAÇÕES PE-002-2021-SRP
A PREFEITURA DE APUAREMA – BA, torna público, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
PE-002-2021-SRP, menor preço global, através do sistema de registro de preços, que tem como objeto, contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de limpeza urbana com fornecimento de insumos e equipamentos
necessários, para o município de Apuarema - Ba, de acordo com as especificações, quantidades e condições previstos
no anexo I - Termo de referência e demais anexos do edital, que será realizado no dia 27/04/2021, às 08:30 hs.
Informações pelo tel: (0**73) 3276-1182. Apuarema - BA, 13 de abril de 2021, Presidente da Copel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
CNPJ N: 16.434.292/0001-00
AVISO DE LICITAÇÕES PE-003-2021-SRP
A PREFEITURA DE APUAREMA – BA, torna público, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
PE-003-2021-SRP, menor preço global por lote, através do sistema de registro de preços, que tem como objeto,
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as demandas das secretarias
do município de Apuarema - Ba, de acordo com as especificações, quantidades e condições previstos no anexo I Termo de referência e demais anexos do edital, que será realizado no dia 28/04/2021, às 08:30 hs. Informações pelo tel:
(0**73) 3276-1182. Apuarema - BA, 13 de abril de 2021, Presidente da Copel.
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