Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
1

Terça-feira • 11 de Janeiro de 2022 • Ano X • Nº 1658
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Muniz Ferreira publica:
• Extrato de Dispensa nº 002/2022 - Processo Administrativo nº
014/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada na
apresentação de nano trio, com sistema amplificado, iluminação
completos e banda que executará músicas da tradição local movido a
propulsão humana, com o fim de acompanhar o cortejo étnico-religioso e
cultural do dia 06 de janeiro na tradicional Festa dos Santos Reis do ano
de 2022, incluindo equipe de suporte técnico com no mínimo 10 pessoas.
O desfile contará com a apresentação artístico cultual de Bumba Meu Boi
acompanhado pelos reis Magos e burrinha com duração mínima de 04
horas, percorrendo as principais ruas e centro do Município de Muniz
Ferreira.

Gestor - Gileno Pereira dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Muniz Ferreira - BA
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EXTRATO DE DISPENS
SA Nº 002/2
2022
PR
ROCESSO ADMINISTRA
A
ATIVO Nº014
4/2022
Objeto:

Contratação de empresa
e
esp
pecializada na apresenttação de na
ano trio, co
om
sistem
ma amplificad
do, iluminaç
ção completo
os e banda q
que executarrá músicas da
d
tradiç
ção local mov
vido a propu
ulsão human
na, com o fim
m de acompa
anhar o corte
ejo
étnico
o-religioso e cultural do dia 06 de ja
aneiro na tra
adicional Fes
sta dos Santtos
Reis do
d ano de 2022, incluin
ndo equipe de
d suporte té
écnico com no mínimo 10
pessoa
as. O desfile
e contará com
m a apresen
ntação artístiico cultual de
d Bumba Me
eu
Boi acompanhado
a
o pelos reis Magos e burrinha
b
com
m duração mínima
m
de 04
0
horas, percorrendo as principa
ais ruas e cen
ntro do Mun
nicípio de Mu
uniz Ferreira.

Empresa
a:

ATANA
AEL DOS SA
ANTOS BONF
FIM 9109504
42572

CNPJ:
Valor
Fundame
ento Legal:

17.376.612/0001--86
R$ 10
0.500,00 (dezz mil e quinhentos reais)
ART. 24,
2 II DA LEII 8666/93

Dotação Orçamentáriia:

Unida
ade
Projeto/Attividade
Elemento de
e Despesa
02/0
02.05.000
201
14
3.3.9.0.39
9.00.00
Muniz Ferrreira, 05 de janeirode
j
20
022.
Gileno Pereira do
os Santos
Prefeito Mun
nicipal
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