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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
 
 
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 013/2018/SRP - Objeto: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de 
serviços de saúde - RSSS - sendo eles caracterizados como dos grupos 
regulares “a” (infectantes), “b” (químicos), e “e”(perfurocortantes), gerados 
pelas unidades de saúde do município de Amargosa-BA 

• Pregão Eletrônico Nº 014/2018 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, para a execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros 
públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018/SRP 
 
 A pregoeira realizará licitação em 12/04/2018 ás 10H00MIN, Local Sítio: 
www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 713374. Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde – RSSS – sendo eles 
caracterizados como dos grupos regulares “a” (infectantes), “b” (químicos), e 
“e”(perfurocortantes), gerados pelas unidades de saúde do município de Amargosa-
BA, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e-mail: 
licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital e divulgação 
dos outros atos – Diário Oficial – site: www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza 
Oliveira - Pregoeira. 
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Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ N: 13.825.484/0001-50  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018

A pregoeira realizará licitação em 12/04/2018 ás 14H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 
713396. Contratação de empresa especializada no segmento de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para a 
execução dos serviços de limpeza em vias e logradouros públicos no Município de Amargosa, Estado da Bahia. 
Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital e divulgação dos outros 
atos - Diário Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira. 
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