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Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico SRP Nº 022/2022/SRP - 

Registro de preço para a seleção das melhores propostas para aquisição 
de materiais de construção, material hidráulico, mediante sistema de 
registro de preços, destinando-se a manutenção de prédios públicos, 
ruas, avenidas e praças do município de Santo Antônio de Jesus - Bahia. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2022/SRP 
 

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio de Jesus-BA, designado pelo Decreto nº 30/2022, torna 
público aos interessados que realizará no dia 16 de março de 2022 às 9h30min, através do endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na modalidade pregão eletrônico [918721], tipo menor 
preço global por lote. Objeto: Registro de preço para a seleção das melhores propostas para aquisição 
de materiais de construção, material hidráulico, mediante sistema de registro de preços, destinando-se 
a manutenção de prédios públicos, ruas, avenidas e praças do município de Santo Antônio de Jesus - 
Bahia. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link Transparência-Editais. Santo Antônio de Jesus - Bahia, 02 de 
março de 2022. José Múcio Jarjor Montenegro. Pregoeiro.   
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