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Prefeitura Municipal de
Ubaitaba publica:
• Aviso de Abertura de Licitação Pregão Eletrônico de Nº. 011/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
funerários, incluso Urnas Funerárias adulto e infantil, incluindo montagem,
serviço de embalsamamento, quando se fizer necessário, remoção e
translado do corpo por via terrestre, do local do óbito até o local de
destino indicado pelo solicitante para a Secretaria Municipal de
Assistência Social e serviço de Translado do corpo por via terrestre para a
Secretaria Municipal de Saúde, em se tratando de pacientes oriundos do
programa TFD, do município de Ubaitaba.
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Ubaitaba

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº. 011/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021: Data de abertura 26/04/2021, às 08h30,
por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: O presente termo tem

por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços funerários, incluso Urnas Funerárias adulto e infantil,
incluindo montagem, serviço de embalsamamento, quando se fizer
necessário, remoção e translado do corpo por via terrestre, do local
do óbito até o local de destino indicado pelo solicitante para a
Secretaria Municipal de Assistência Social e serviço de Translado
do corpo por via terrestre para a Secretaria Municipal de Saúde, em
se tratando de pacientes oriundos do programa TFD, do município
de Ubaitaba. Informações no endereço: Rua Rafael Oliveira, Centro, s/n,
Prefeitura Municipal de Ubaitaba no horário das 08h às 14h, de segunda a
sexta. Edital, anexos e eventuais alterações, disponíveis no endereço
eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Ananda S. Smith –
Pregoeira. Ubaitaba/BA, 14 de abril de 2021.
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