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Prefeitura Municipal de
Ourolândia publica:
x Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 040/2019; Processo
Administrativo nº 074/2019- Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa
para os futuros serviços de locação de palcos, equipamentos de
sonorização, iluminação, gerador, sanitários químicos, toldos, pórticos,
destinados à promoção dos eventos culturais e municipais do município
de Ourolândia – Bahia.
x Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 039/2019; Processo
Administrativo nº 073/2019- Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa
para as futuras confecções de fardamentos escolares, destinados a
atender as demandas da secretaria de educação, cultura e esporte do
município de Ourolândia – Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
CNPJ N: 16.444.150/0001-24
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
CNPJ N: 16.444.150/0001-24
AVISO DE LICITAÇÕES
Modalidade: Pregão Presencial nº 040/2019; Processo Administrativo nº 074/2019; abertura: dia 14 de Maio de 2019, na
sala de Licitações e Contratos; horário: às 09h00min; objeto: escolha de proposta mais vantajosa para os futuros
serviços de locação de palcos, equipamentos de sonorização, iluminação, gerador, sanitários químicos, toldos, pórticos,
destinados à promoção dos eventos culturais e municipais do município de Ourolândia - Bahia; tipo menor preço por
item.
Modalidade: Pregão Presencial nº 039/2019; Processo Administrativo nº 073/2019; abertura: dia 15 de Maio de 2019, na
sala de Licitações e Contratos; horário: às 09h00min; objeto: escolha de proposta mais vantajosa para as futuras
confecções de fardamentos escolares, destinados a atender as demandas da secretaria de educação, cultura e esporte
do município de Ourolândia - Bahia; tipo menor preço por item.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida José Ferreira, s/nº, Centro - Ourolândia - Bahia, das 08h00min às 17h00min,
www.ourolandia.ba.gov.br, e-mail: licitacao@ourolandia.ba.gov.br e Telefone: 3681-2250. Jéssica Oliveira Matos Santos
- Pregoeira Municipal.
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