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Câmara Municipal de
Fátima publica:
• Aviso de Licitação – Pregão Presencial P.P. 002/2021 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de forma parcelada de
combustível gasolina comum para abastecimento dos veículos da Câmara
Municipal durante o exercício de 2021, quando serão recebidas as
propostas e documento de habilitação nos termos do edital e seus
anexos.
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Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA
Legislar para o Bem-comum, eis a soberania popular
www.camara.fatima.ba.io.org.br
camarafatima.secretaria@gmail.com

AVISODE LICITAÇÃO P.P. 002/2021
O pregoeiro da Câmara Municipal de Fátima comunica aos interessados que fará
realizar no dia 08 de Fevereiro de 2021 às 08:00hs da manhã, no prédio da
Câmara Municipal de Fátimasituado na avenida nossa senhora de Fátima, s/n
centro de Fátima - Bahia, a sessão pública referente aopregão presencial de Nº
002/2021 tipo menor preço por item, para contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de forma parcelada de combustível gasolina comum para
abastecimento dos veículos da Câmara Municipal durante o exercício de
2021, quando serão recebidas as propostas e documento de habilitação nos
termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido no setor de licitações,
da Câmara Municipal sem custo nenhum, de segunda a sexta das 08: às 12:00hs
ate o dia 04 de Março de 2021, como também através do sitio oficial
www.camara.fatima.ba.io.org.br, onde se encontra publicado o aviso da licitação
conforme determina o Art. 4º, IV da lei 10.520/2002, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no diário oficial
deste poder legislativo.

Fátima-Bahia, 22 de fevereiro de 2021.

Tiago Caitano de Sousa Reis
Pregoeiro.
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