Prefeitura Municipal de Queimadas
1

Sexta-feira • 21 de Setembro de 2018 • Ano VI • Nº 347
Esta edição encontra-se no site: www.queimadas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
• Tomada de Preços Nº 002/2018 - Objeto: Contratação de empresa para
conclusão da construção do prédio publica localizado no bairro vila bela
do sertão (antigo hospital municipal) para funcionamento de espaços
destinados aos programas CRAS (centro de referencia de assistência
social) e ao CREAS (centro de referencia especializado), visando garantir
inovações e melhorias no atendimento aos usuários e beneficiários dos
equipamentos através da secretaria municipal de infraestrutura, obra
transportes e serviços públicos do município de Queimadas – Bahia.
• Tomada de Preços Nº 003/2018 - Objeto: Contratação de empresa para
reforma e adaptações de espaços no prédio publica localizado no bairro
vila bela do sertão para funcionamento de espaços destinados aos
programas cras (centro de referencia de assistência social) e ao CREAS
(centro de referencia especializado), visando garantir inovações e
melhorias no atendimento aos usuários e beneficiários dos equipamentos
através da secretaria municipal de assistência social do município de
Queimadas – Bahia.

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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