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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
 
 
• Pregão Eletrônico nº 011/2014/SRP - Objeto: Para locação de carro pipa 

com motorista para atender necessidades da secretaria de administração, 
infraestrutura, obras, transporte e serviços públicos. 

• Pregão Eletrônico nº 012/2014/SRP - Aquisição de materiais de 
paisagismo para atender necessidades das Secretarias e Órgãos 
Municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. 
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Licitações

 ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia  CEP: 45.300-00 

Telefax: (75) 3634-3977 / 3634-3747 /3634- 3143 / 3634-3882 

prefeituradeamargosa@hotmail.com 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014/SRP 

  

A pregoeira realizará licitação em 04/11/2014 ás 009H00MIN, Local Sítio: 

www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 561379. Aquisição de materiais  de  

paisagismo para atender necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais, 
mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e Cópia do Edital e-mail: 
licitacaoamargosa@hotmail.com,  www.amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 
3634-3977. Divulgação dos outros atos – Diário Oficial – site: 
www.amargosa.ba.io.org.br. CARLA SOUZA OLIVEIRA - 20/10/2014 - 
Pregoeira. 
 
 
  
 

 
CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira. 
 
 
 


