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Prefeitura Municipal de
Brejões publica:
x Aviso De Licitação Tomada De Preços Nº 003/2021 - Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de assistência
técnica e apoio operacional em gerenciamento e fiscalização de projetos e
convênios, elaboração de proposta para captação de recursos, com
operacionalização e monitoramento dos sistemas: Plataforma MAIS
BRASIL, SIMEC, SISMOB e FNS, bem como elaboração de projetos e
orçamentos de pavimentações, construção de edifícios e praças públicas,
além de assistência e gestão de projetos oriundos de linhas de crédito,
tipo Financiamento, no Município de Brejões- BA.

Gestor - Alessandro Rodrigues Brandao Correia / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA
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Brejões

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A COPEL realizará a Tomada de Preços nº 003/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de assistência técnica e apoio operacional em gerenciamento e fiscalização de projetos e convênios,
elaboração de proposta para captação de recursos, com operacionalização e monitoramento dos sistemas:
PLATAFORMA MAIS BRASIL, SIMEC, SISMOB e FNS, bem como elaboração de projetos e orçamentos de
pavimentações, construção de edifícios e praças públicas, além de assistência e gestão de projetos oriundos de linhas
de crédito, tipo FINANCIAMENTO, no Município de Brejões-BA. Abertura: 06/08/2021 às 08:00h., na sala de Licitações
da Prefeitura, sito à Rua Prefeito Mário Meireles, 81, Centro. Para obter o Edital, no mesmo endereço, das 08:00 às
12:00 h. ou através do e-mail: licita.brejoes@hotmail.com. Informações: Telefone: (75) 3654-2158/2140. Brejões-BA,
21/07/2021. Felipe de Jesus Mascarenhas, Presidente da CPL.
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