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Prefeitura Municipal de
Belmonte publica:
x Pregão Presencial 001/2021 - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de
combustíveis automotivos e derivados, por meio da implantação de
sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão eletrônico
(com chip), para o abastecimento em rede credenciada de postos, para a
frota de veículos e máquinas do Município de Belmonte/BA.
x Pregão Presencial 002/2021 - Contratação de sociedade empresária
para o fornecimento de Gás Medicinal, visando atender as necessidades
do Hospital Municipal Dr. José da Costa Pinto Dantas, Centro do Covid e
a Unidade Mista Isabel Souto, durante o período de 12 meses.
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Belmonte

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar na sala de reuniões da Copel, a
licitação do processo nº 045/2021 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO, SOB O CRITÉRIO
DE JULGAMENTO DE MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, que tem como objetivo a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos e derivados,
por meio da implantação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão eletrônico (com chip), para o
abastecimento em rede credenciada de postos, para a frota de veículos e máquinas do Município de Belmonte/BA,
incluindo os veículos cedidos por outros órgãos da Administração Pública, conveniados e locados, com data da reunião
marcada para o dia 19.02.2021 às 09:00 horas. Os interessados poderão ter acesso ao edital pessoalmente ou através
do e-mail licitacaobelmonte2017@outlook.com, maiores informações tel.: (73) 3287-2561.
Belmonte, 08 de fevereiro de 2021.
Raissa Sthella Conceição Simões
Pregoeira - COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL 002/2021
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar na sala de reuniões da Copel, a
licitação do processo nº 046/2021 na modalidade PREGÃO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objetivo a
contratação de sociedade empresária para o fornecimento de Gás Medicinal, visando atender as necessidades do
Hospital Municipal Dr. José da Costa Pinto Dantas, Centro do Covid e a Unidade Mista Isabel Souto, durante o período
de 12 meses, conforme quantitativos relacionados em Anexo II deste Edital, com data da reunião marcada para o dia
19.02.2021 às 10:30 (dez e meia). Os interessados poderão ter acesso ao edital pessoalmente ou através do e-mail
licitacaobelmonte2017@outlook.com, maiores informações tel.: (73) 3287-2561. Belmonte/BA, 08 de fevereiro de
2021.Raissa Sthella Conceição Simões
Pregoeira - COPEL
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