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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 

• Pregão Presencial 024/2016 - Objeto: Seleção de proposta visando à 
contratação da prestação de serviços de transporte terrestre em ônibus 
de turismo e diária em hotel para um dia de recreação, com café da 
manhã, almoço e lanche inclusos, para 315 pessoas, de acordo com 
as condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de 
Referência.  



 
 
 
 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL 024/2016 

 

A pregoeira realizará licitação em 29/11/2016 ás 09H00MIN, em sua sede para a 
seleção de proposta visando à contratação da prestação de serviços de 
transporte terrestre em ônibus de turismo e diária em hotel para um dia de 
recreação, com café da manhã, almoço e lanche inclusos, para 315 pessoas, de 
acordo com as condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de 
Referência. Informações e Cópia do Edital e-mail: 
licitacaoamargosa@hotmail.com, www.amargosa.ba.gov.br, tel (75) 3634-3977. 
Divulgação dos outros atos – Diário Oficial – site: www.amargosa.ba.io.org.br. 
Carla Souza Oliveira - Pregoeira. 
 

 

 

 

Carla Souza Oliveira  
Pregoeira 
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