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Prefeitura Municipal de
Candeias publica:
• Aviso de Convocação Apresentação de Cotação - Objeto Contratação
de Empresas para Fornecimento de Placas de Sinalização.
• Aviso de Convocação para Apresentação de Cotações para
Realização de Dispensa - Objeto: Dispensa de Licitação para a
contratação de Serviços de Manutenção Preventiva (revisão geral, fixação
e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação,
fusíveis e garrafas externas de reservatório de água dos equipamentos,
correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga,
calibração e lubrificação) dos Equipamentos Médicos Hospitalares do
Hospital Municipal José Mário dos Santos – HMJMS, do Município de
Candeias.
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Candeias

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO

Tendo em vista o princípio da publicidade, a Prefeitura Municipal de Candeias/BA,
através da Secretaria de Gestão Pública, vem tornar pública a convocação de empresas
interessadas e que sejam do ramo, para apresentarem cotação de preços, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO. Os interessados deverão solicitar proposta através do e-mail:
semge.cotacao@gmail.com. As cotações poderão ser apresentadas presencialmente na
sede da Prefeitura das 08h ás 14h, ou enviadas para o e-mail informado acima. O período
para acolhimento das cotações será de 14/02/2022 a 16/02/2022. Em caso de dúvidas,
as empresas interessadas poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Gestão
Pública, através do telefone: 71 3599-0230 ou através do endereço: Av. dos Três Poderes,
s/n, Paço Municipal, Ouro Negro, Candeias/Ba. Candeias, 11 de fevereiro de 2022.
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA, através da Secretaria de Saúde, tendo em vista o princípio
da publicidade, torna pública a convocação de empresas interessadas e que sejam do ramo, para
apresentarem cotação de preços, cujo objeto é DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação
de Serviços de Manutenção Preventiva (revisão geral, fixação e troca de parafusos, roscas,
bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis e garrafas externas de reservatório de água dos
equipamentos, correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, calibração e
lubrificação) dos Equipamentos Médicos Hospitalares do Hospital Municipal José Mário dos
Santos – HMJMS, do Município de Candeias.

Os interessados deverão solicitar o Termo de Referência e o modelo de Proposta a ser
apresentada através do e-mail: cotacao.saude.candeias@gmail.com. As cotações poderão ser
apresentadas presencialmente na sede da prefeitura das 08h ás 14h, ou enviadas pelo e-mail
informado acima. O período para acolhimento das cotações será de 14/02/2022 a
16/02/2022. Maiores informações através do telefone: 71 3601-2725. Candeias, 11 de
Fevereiro de 2022.
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