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Prefeitura Municipal de
Serrolândia publica:
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 001/2020 - Objeto:
Contratação de empresa do ramo para Registro de Preços para
fornecimento de motocicleta zero quilômetro, para atender a necessidade
do município de Serrolândia-BA.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 002/2020 - Objeto:
Contratação de empresa do ramo para o licenciamento de uso de
software com serviços de instalação, consultoria de implantação,
customização, parametrização, treinamento, suporte e serviço de
manutenção corretiva e evolutiva, destinado a gestão da secretaria de
educação com integração nas áreas acadêmicas, financeiro, pessoal,
patrimônio, escola, gerencial, biblioteca, transporte, comunicação,
material, alimentação e gestão centralizada – relatórios dinâmicos, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Serrolândia-BA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serrolândia – Estado da
Bahia, torna público através de sua Pregoeira que às 09:00h do dia 13 de janeiro de
2020, acontecerá a Licitação Pregão Presencial Nº 001/2020, a qual tem como
objetivo a Contratação de empresa do ramo para Registro de Preços para
fornecimento de motocicleta zero quilômetro, para atender a necessidade do
município de Serrolândia-BA, conforme especificações no Edital e seus anexos,
informações Na sede da prefeitura localizado a Praça Manoel Novaes, nº 99, ou pelo
telefone: (74) 3631-2733. Serrolândia – BA, 02 de janeiro de 2020.

Ana Kátia Brasília da Paixão Reis
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serrolândia – Estado
da Bahia, torna público através de sua Pregoeira que às 11:30h do dia 13 de janeiro
de 2020, acontecerá a Licitação Pregão Presencial Nº 002/2020, a qual tem como
objetivo a Contratação de empresa do ramo para o licenciamento de uso de software
com

serviços

de

instalação,

consultoria

de

implantação,

customização,

parametrização, treinamento, suporte e serviço de manutenção corretiva e evolutiva,
destinado a gestão da secretaria de educação com integração nas áreas
acadêmicas, financeiro, pessoal, patrimônio, escola, gerencial, biblioteca, transporte,
comunicação, material, alimentação e gestão centralizada – relatórios dinâmicos, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Serrolândia-BA, conforme
especificações no Edital e seus anexos, informações Na sede da prefeitura
localizado a Praça Manoel Novaes, nº 99, ou pelo telefone: (74) 3631-2733.
Serrolândia – BA, 02 de janeiro de 2020.

Ana Kátia Brasília da Paixão Reis
Pregoeira
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