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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CLXZRLWDJ7IOK9KJSMG87A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
1 Segunda-feira • 11 de Abril de 2022 • Ano  • Nº 8574

 

Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 031/2022 – Objeto: Registro 

de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de caminhão de guincho, com 
motorista, plataforma deslizante e mecânica operacional, com capacidade 
mínima para 4 toneladas, medindo, aproximadamente, 6 metros de 
comprimento por 2,4 metros de largura, para a remoção de veículos de 
pequeno, médio e grande porte, em perímetro urbano e zona rural do 
município de Santo Antônio de Jesus/BA, à disposição da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (SMTT), de domingo à 
sábado, 24h, pelo período de 12(doze) meses. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
 
O Pregoeiro do Município de Santo Antônio de Jesus-BA, designado pelo Decreto nº 30/2022, torna 
público aos interessados que realizará no dia 29 de abril de 2022 às 9h, através do endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO [932866], tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de caminhão de guincho, com motorista, 
plataforma deslizante e mecânica operacional, com capacidade mínima para 4 toneladas, medindo, 
aproximadamente, 6 metros de comprimento por 2,4 metros de largura, para a remoção de veículos 
de pequeno, médio e grande porte, em perímetro urbano e zona rural do município de Santo Antônio 
de Jesus/BA, à disposição da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (SMTT), de 
domingo à sábado, 24h, pelo período de 12(doze) meses. 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, 11 de abril de 2022. José Múcio Jarjor 
Montenegro - Pregoeiro. 
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