
05/01/2022 12:39 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1/1

© Banco do Brasil
SAC BB - 0800 729 0722  | Ouvidoria - 0800 729 5678  | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088  | Segurança  | Relações com Investidores  

pxl0dwn00003_aop-31, 2021-12-29 17:31, Wed Jan 05 12:39:57 BRT 2022

 
 

Licitação [nº 914040]      

Opções

Cliente ESTADO DO PIAUI  / (9)  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

Pregoeiro MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA SANTOS

Resumo da licitação Registro de Preços para fins de contratação(ões )de pessoa(s) jurídica(s) especializadas nos serviços de desinsetização,
desratização e descupinização para controle de vetores e pragas, roço e capina para limpeza de áreas públicas, limpeza de caixa
d’água, limpeza de cisterna, esgotamento de fossas e caixa de gordura, para limpeza de reservatórios e recipientes, limpeza de
cadeira, persiana, carpete e tapete para lavagem, limpeza e higienização de itens de escritório e auditório, em cumprimento às
normas e padrões de higiene ambiental definidos pela legislação pertinente, nas dependências internas e externas e em locais
designados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Edital 01/2022 Processo 3408/2020-75

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Publicada Data de publicação 05/01/2022

Início acolhimento de propostas 05/01/2022-16:00 Limite acolhimento de propostas 17/01/2022-09:00

Abertura das propostas 17/01/2022-09:00 Data e a hora da disputa 18/01/2022-09:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

ESTADO DO PIAUI

  

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

ESTADO DO PIAUI  
UOR: [nº9] SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - Fim contrato: 30/04/2022 
[J7076721] MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA SANTOS  
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      
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