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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
• Aviso de Licitação Pregão presencial Nº 052/2018 - Objeto:
Contratação de instituição financeira oficial ou privada para a prestação
de serviços de (I) pagamento, com exclusividade, de salários, proventos,
vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou
empregados públicos ativos ou inativos e pensionistas, inclusive aqueles
que vierem a ser contratados futuramente pela Administração; (II)
centralização, com exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens,
serviços e insumos; (III) concessão, sem exclusividade, de empréstimo
consignado aos servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e
pensionistas; todos da Prefeitura Municipal de Queimadas.

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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CNPJ: 14.218.952/0001-90


AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 – Abertura: 19/11/2018 às 09h00min – Objeto:
Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA oficial ou privada para a prestação de serviços de (I)
pagamento, com exclusividade, de salários, proventos, vencimentos, aposentadorias, pensões e
similares, de servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e pensionistas, inclusive aqueles
que vierem a ser contratados futuramente pela Administração; (II) centralização, com exclusividade,
do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos; (III) concessão, sem exclusividade, de
empréstimo consignado aos servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e pensionistas;
todos da Prefeitura Municipal de QUEIMADAS. Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada na Praça Everaldo Procópio de
Oliveira, n. º 97, Centro, Queimadas, Estado da Bahia, CEP: 48.860-000, no horário das 08h00min
às 12h00minh. Queimadas, 31 de outubro de 2018. Cleidson Alves da Cruz – Pregoeiro.
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