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Prefeitura Municipal de
Valença publica:
x Aviso De Licitação - Pregão Eletrônico SRP Nº. 02/2021 - Licitação Nº.
860702 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços que utilize tecnologia ou 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 para a frota dos veículos e máquinas do Município de ValençaBA.

Gestor - Jairo de Freitas Baptista / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
CNPJ N: 14.235.899/0001-36
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 02/2021 - LICITAÇÃO Nº. 860702
O Pregoeiro realizará o Pregão Eletrônico SRP nº. 02/2021, objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços que utilize tecnologia ou 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 para a frota dos veículos e máquinas do
Município de Valença-BA, através do sistema de registro de preços, conforme especificações constantes neste Edital e
Anexos. Data da sessão: 19/03/2021, às 09:00 horas. Julgamento: Menor Preço. Local: Travessa General Labatut, s/nº,
Centro, Valença-Bahia. O Edital e atos posteriores encontram-se no sitio eletrônico da Prefeitura
www.valenca.ba.io.org.br, Informações: no mesmo endereço, das 08:00 às 14:00 h. Telefone: (75)3641-8610 ou
licitacao@valenca.ba.gov.br Valença-BA, 08/03/2021. Márcio Herbet Rocha Pinheiro – Pregoeiro.
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