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Prefeitura Municipal de
Aramari publica:
 Publicação de Licitação Pregão Presencial N˚ 008/2022 – Objeto:
Contratação de empresa de prestação de serviços de locação
contratação de empresa especializada para prestação de serviços
tecnológicos online para licença de uso, configuração, implantação,
manutenção, treinamento, customização, suporte técnico preventivo e
corretivo dos sistemas abaixo relacionados, abrangendo a migração do
último ano e conversão de dados, para atendimento as necessidades
administrativas das Diversas Unidades Administrativas da Prefeitura
Municipal de Aramari-BA,

Gestor - Fidel Carlos Souza Dantas / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Aramari - BA
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Aramari

Licitações

Prefeitura de Aramari
Rua do Bendengó, s/n CAM
Centro - Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
CNPJ: 13.646.740/0001-41
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N˚ 008 - 2022
A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se encontra disponível na sede da
administração sala da Comissão Permanente de Licitação. Centro Administrativo Municipal
(CAM), Rua do Bendegó, s/n, Centro – Aramari - Bahia de segunda a sexta das 8:00 hs até
as 12:00hs , e-mail copelaramari@gmail.com, o Pregão Presencial 008-2022, objetivando
contratação de empresa de prestação de serviços de locação contratação de
empresa especializada para prestação de serviços tecnológicos online para licença
de uso, configuração, implantação, manutenção, treinamento, customização, suporte
técnico preventivo e corretivo dos sistemas abaixo relacionados, abrangendo a
migração do último ano e conversão de dados, para atendimento as necessidades
administrativas das Diversas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de
Aramari-BA, com abertura das propostas 19/04/2022 as 9:00 hs, maiores informações
pelo telefone (75) 3432-1175, Ramal 208. Rita de Cassia dos Santos Silva, Pregoeira.

Prefeitura de Aramari
Cuidando Muito Mais
CNPJ: 13.646.740/0001-41
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