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Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado publica:
• Pregão Eletrônico Nº. 009/2020-SRP - Objeto: Seleção de propostas
destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de materiais
permanentes e de consumo, carteiras escolares para creches, ensino
infantil e fundamental I e II, estes equipamentos vão nos proporcionar a
oferecer um suporte maior nas dependências destas instituições de
ensino dando assim mais conforto e melhor atendimento aos alunos,
utensílios, kit de merenda escolar, panelas e potes plásticos e vidro,
toalhas de banho, lençóis, fralda de tecido e jogo de berço para a creche
e escolas municipais, na modalidade pregão eletrônico para registro de
preços.
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Elísio Medrado

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04
PREGÃO ELETRONICO 009/2020-SRP
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em 15/05/2020
às 08h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 814027 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2020-SRP Objeto:
seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de Materiais permanentes e de consumo,
carteiras escolares para creches, ensino infantil e fundamental I e II, estes equipamentos vão nos proporcionar a
oferecer um suporte maior nas dependências destas instituições de ensino dando assim mais conforto e melhor
atendimento aos alunos, utensílios, kit de merenda escolar, panelas e potes plásticos e vidro, toalhas de banho, lençóis,
fralda de tecido e jogo de berço para a creche e escolas municipais, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no
www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 30 de Abril
de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente
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