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Belmonte

Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2022
O Município de Belmonte torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº016/2022, objetivando o:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços que utilize tecnologia/sistema e cartão
magnético com administração e controle (autogestão) da frota, com operação de sistema informatizado
via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para serviços de manutenção
preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, acessórios, serviços de mecânica geral,
funilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção,
balanceamento, reparos e substituição dos pneus, revisão geral, serviço de guincho e demais serviços
necessários para a frota dos veículos e máquinas leves e pesadas do Município de Belmonte-BA, por

meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL/MAIOR DESCONTO. Sessão
de Abertura das propostas: 09 de novembro de 2022, às 08:30 horas. O edital poderá ser adquirido
através de solicitação ao e-mail: licitacaobelmonte2017@outlook, ou no próprio site: www.licitacoese.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oﬁcial do Município, através do
site http://www.belmonte.ba.io.org.br/diarioOficial.Maiores informações através do e-mail:
licitacaobelmonte2017@outlook .com ou na sala da COPEL, sito a Avenida Riomar, S/Nº - Centro –
Belmonte - Bahia, em 24 de outubro de 2022. Ubiracy Marques de Souza – Pregoeiro.
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