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Prefeitura Municipal de
Ibicuí publica:
x Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 011/2021 de Sistema de
Registro de Preços - Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
pneus, câmara de ar e protetor, para manutenção da frota de veículos do
município de Ibicuí-BA.
x Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 012/2021 Sistema de
Registro de Preços - Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de peças, para manutenção da frota de veículos leves do
município de Ibicuí-BA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N°011/2021,
objetivando a Contratação de empresa para aquisição de pneus, câmara de ar e protetor, para manutenção da frota de
veículos do município de Ibicuí-BA, conforme descrição dos produtos constante no Termo de Referência do Edital. A
entrega e abertura das propostas serão no dia 14 de abril de 2021, às 08h00min (oito) horas, na sede da Prefeitura
Municipal situada na Praça São Pedro, nº 100, Centro, nesta cidade, podendo o Edital completo ser obtido pelos
interessados, gratuitamente, no mesmo local supra referido, das 8:00 às 13:00 horas de segunda a sexta feira.
Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail
pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 31 de março de 2021.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N° 012/2021,
objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de peças, para manutenção da frota de veículos leves do
município de Ibicuí-BA, conforme descrição dos produtos constante no Termo de Referência do Edital. A entrega e
abertura das propostas serão no dia 14 de abril de 2021, às 10h00min (dez) horas, na sede da Prefeitura Municipal
situada na Praça São Pedro, nº 100, Centro, nesta cidade, podendo o Edital completo ser obtido pelos interessados,
gratuitamente, no mesmo local supra referido, das 8:00 às 13:00 horas de segunda a sexta feira. Informações adicionais
poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA,
31 de março de 2021.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO
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