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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
x Aviso Adiamento de Licitação – Tomada de Preços Nº 004/2020 Contratação de empresa de engenharia para o gerenciamento e execução
dos serviços de gestão plena do sistema de iluminação pública, com
fornecimento de mão de obra e materiais e gerenciamento e manutenção
do sistema elétrico dos prédios públicos bem como todas as demais
atividades necessárias ao atendimento das necessidades da prefeitura
municipal de Cairu.
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Licitações

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ 14.235.907/0001-44
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
A CPL da PM de Cairu torna público para conhecimento dos interessados que
a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 004/2020, cujo objeto
refere-se a contratação de empresa de engenharia para o Gerenciamento e
execução dos serviços de gestão plena do Sistema de Iluminação Pública, com
fornecimento de mão de obra e materiais e gerenciamento e manutenção do
Sistema Elétrico dos Prédios Públicos bem como todas as demais atividades
necessárias ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de
Cairu, Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia, com
abertura prevista para o dia 27.02.2020, às 09:00HS (nove horas), fica adiada
para o dia 16.03.2020 às 10:00HS (nove horas). Telefone: (75) 3653-2151 /
3653-2145, Ramal: 214. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial:
www.cairu.ba.gov.br. Cairu - Bahia, 20 de fevereiro de 2020. Robson Vicente
Silva dos Santos - Presidente da CPL.
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