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AVISO DE LICIITAÇÃO PREGÃO
P
ELETRÔNI
E
ICO Nº007
7/2021
O Município
M
d Belmon
de
nte torna público a realizaçã
ão do Pregão Eletrô
ônico
Nº00
07/2021, objetivando: Contra
atação de
e empres
sa para aquisição
o de
mate
eriais de construç
ção para manuten
nção dos prédios públicos,, em
aten
ndimento às
à necess
sidades da
a Secretarria Municipal de Infrraestruturra do
Mun
nicípio de Belmonte
e/BA, por meio do site:
s
www.llicitacoes-e
e.com.br, Tipo:
Men
nor Preço Por
P Lote. Sessão
S
de Abertura das
d proposstas: 05 de
e maio de 2021,
2
às 08:30
0
horass. O edital poderá se
er adquirid
do através de solicita
ação ao e--mail:
licita
acaobelmonte2017@
@outlook.co
om, ou no
n
próprio site: w
www.licitac
coese.com.br. As divulgaçõe
d
es dos outrros atos poderão
p
se
er vistas no
o Diário Oﬁcial
O
Município
o,
através
do
do
site
monte.ba.iio.org.br/diiarioOficiall.Maiores informações através do
http://www.belm
e-ma
ail: licitaca
aobelmonte2017@ou
utlook.com
m ou na sala
s
da C
COPEL, sito a
Aven
nida Riomar, S/Nº - Centro – Belmonte
e - Bahia, em22 de abril de 2021.
2
Ubiracy Marqu
ues de Sou
uza– Prego
oeiro.
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