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Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus publica:

 
 Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 027/2022/SRP - Objeto: 

Registro de preço destinado a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de móveis, eletrodomésticos e materiais 
permanentes, para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Santo Antônio de Jesus. 
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