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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Aviso De Licitação Pregão Presencial Nº 004/2021-PMI/BA Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis
e derivados de petróleo (gasolina comum, óleo diesel, óleo lubrificantes,
aditivos e etc), para abastecimento dos veículos da Frota Municipal em
atendimento a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de
atuação deste município (Secretarias, Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social), que
será realizada no dia 31 de março de 2021, às 08:30h, na sala de
Licitações desta Prefeitura.
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Ibotirama

Licitações

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021-PMI/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021-PMI/BA, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação
de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo (gasolina comum, óleo diesel, óleo
lubrificantes, aditivos e etc), para abastecimento dos veículos da Frota Municipal em atendimento a prestação de
serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste município (Secretarias, Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social), que será realizada no dia 31 de março de 2021, às
08:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidos através de solicitação via e-mail:
licitacao@ibotirama.ba.gov.br e/ou na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira, nº 78, 1º Andar, Centro,
Ibotirama/BA, das 8:00 às 12:00 h, telefone para contato (77) 3698-1512. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles –
Pregoeiro.
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