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Prefeitura Municipal de
Igaci publica:
• Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico SRP CPL/IGACI – Nº. 020/2020
UASG Nº. 982761. – Processo Administrativo Nº. 20200109.009 Objeto: registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de
controle e combate de vetores e pragas urbanas (cupins, formigas,
mosquitos, insetos, ratos, animais peçonhentos, etc.) – desinsetização,
desratização, descupinização e desalojamento de pombos, pardais,
morcegos e abelhas, em todas as dependências (internas e externas),
com fornecimento de mão de obra e matéria prima necessária à execução
dos serviços.

Gestor - Oliveiro Torres Pianco / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Antônio Toledo, S/N
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Igaci

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI – PMI
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP CPL/IGACI – Nº. 020/2020
UASG Nº. 982761. – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20200109.009
Objeto: registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de controle e combate de vetores e pragas
urbanas (cupins, formigas, mosquitos, insetos, ratos, animais peçonhentos, etc.) – desinsetização, desratização,
descupinização e desalojamento de pombos, pardais, morcegos e abelhas, em todas as dependências (internas e
externas), com fornecimento de mão de obra e matéria prima necessária à execução dos serviços. Total de Itens
Licitados: 01.
Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 29/04/2020 das 08h às 12h e das 13h às 16h.
Endereços: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital ou https://www.igaci.al.gov.br/site/licitacoes ou
cpleletronico.igaci@gmail.com
Entrega das Propostas: A partir de 29/04/2020 às 08h no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Abertura
das
Propostas:
12/05/2020
às
09h
(horário
de
Brasília)
no
site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Igaci/AL, 28 de abril de 2020.
Prússia Stefane Albuquerque Santos
Pregoeira
Portaria 063/2020
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