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Prefeitura Municipal de
Santa Cruz da Vitória publica:
• Aviso - Tomada de Preço N. 003/2022 - Contratação de empresa
especializada em sistema de informação geográfica - SIG para
levantamento e análise espacial de informações qualitativas e
quantitativas com ênfase em planejamento urbano, regularização fundiária
e planejamento agrícola para gestão territorial municipal. os serviços a
serem contratados se enquadram na classificação de serviço não comum,
visto que a execução do escopo deste TR requer mão-de-obra
especializada, equipe multidisciplinar capacitada, análise crítica dos
serviços a serem executados, além de profissionais com a prerrogativa de
propor adequações, melhorias e inovações técnicas/tecnológicas em suas
atividades para fornecer dados que sirvam para: • finalidades tributárias e
regularização fundiária; • zoneamento rural
• Aviso - Pregão Presencial N. 009/2022 - Aquisição de peixe in natura
(corvina) em perfeitas e adequadas condições de consumo destinados
para doação à população deste município no período da semana santa
para o exercício de 2022.
• Aviso - Pregão Presencial N. 010/2022 - Contratação de empresa
especializada em confecção e fornecimento de produtos de corte e
costura (fardamento, enxoval hospitalar e outros) para os diversos
segmentos, em atendimento a demanda das secretarias desta
administração pública, no exercício de 2022.

Gestor - Mauricio Lopes dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Santa Cruz da Vitória - BA
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