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Prefeitura Municipal de
Ituberá publica:
• Aviso de Publicação Pregão Eletrônico Nº 002/2020 - Objeto: Obtenção
de registro de preços para contratação de empresa para aquisição de
peças e originais, peças genuínas e acessórios para reposição em
veículos de pequeno, médio, grande porte e máquinas pertencentes à
frota operacional da prefeitura municipal de Ituberá.
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Ituberá

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28
AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 074/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2020 - SRP. Tipo: Maior Percentual de
Desconto. Tem como objeto: A obtenção de registro de preços para contratação de empresa para aquisição de peças e
originais, peças genuínas e acessórios para reposição em veículos de pequeno, médio, grande porte e máquinas
pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Ituberá. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de Licitações e Gestão de Contratos
com endereço na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na
cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às 13:00 horas. Para participação da licitação ou
simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.com.br. As
propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 13/05/2020 até às 08h:00m do dia 22/05/2020, por
meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 08h:30m (horário de Brasília) do dia 22 de maio
de 2020. Ituberá, 11 de maio de 2020. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro
2019-Pregoeiro.
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