Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
1

Quinta-feira • 13 de Maio de 2021 • Ano • Nº 7678
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus publica:
•
•
•
•

Parecer Final da Amostra Chamada Pública 001/2021
Parecer Técnico Processo Chamada Pública 001/2021
Parecer Final da Amostra Pregão Eletrônico 008/2021/SRP
Parecer Técnico Pregão Eletrônico 008/2021

Gestor - GENIVAL DEOLINO SOUZA / Secretário - Wenderson Santos de Brito / Editor Avenida Urcisino Pinto de Queiroz, 167 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W5QWJC+A38PYQ7MPGS9YLG
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