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Prefeitura Municipal de
Barra do Rocha publica:
• Aviso de Cancelamento de Licitação Pregão Eletrônico N° 004/2021
SRP - Objeto: Contratação de empresa, visando à eventual e futura
aquisição de pneus, pitos, baterias, extintores, câmaras de ar e
protetores, para atender as necessidades das diversas secretarias
municipais deste município, através do sistema de registro de preço, está
sendo cancelada, para readequação da planilha de materiais.

Gestor - José Luiz Franco Ramos Costa / Secretário - Jeane Moreno Santos Moraes / Editor - Prefeito
Rua Maria Oliveira Bitencurt, s/n
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Barra do Rocha

Licitações

PREFEITURA DE BARRA DO ROCHA/BA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 SRP
A Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA, no
interesse da Administração Municipal, torna público que a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 004/2021 SRP, objetivando a contratação
de empresa, visando à eventual e futura aquisição de pneus, pitos, baterias,
extintores, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades das
diversas Secretarias Municipais deste município, através do Sistema de Registro
de Preço, está sendo cancelada, para readequação da planilha de materiais.
Assim que as reformulações necessárias forem concluídas, será
disponibilizado um novo Edital com uma nova data de abertura.
Qualquer
informação favor entrar em contato com o setor de Licitações, localizado na Rua
Maria Oliveira Bittencourt, s/n, CEP – 45.560-000, Centro, Barra do Rocha –
Bahia, tel. (73) 3202-2196, ou pelo e-mail: licitacaobarradorocha@gmail.com.
Barra do Rocha/BA, 04 de março de 2021.
____________________________
Edson Levi Ramos Meira
Pregoeiro Municipal
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