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Prefeitura Municipal de
Valença publica:
x Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 058/2021 – SRP - Objeto:
seleção de proposta mais vantajosa para Registro de Preços de serviços
de locação de veículos automotores do tipo caminhão, para viabilizar a
execução e auxílio nos serviços de terraplanagem, conservação e
manutenção de estradas vicinais do Município de Valença, para atender
as necessidades da Administração Pública Municipal.
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Valença

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
CNPJ N: 14.235.899/0001-36
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/2021 -SRP
O Pregoeiro realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/2021 – ID LICITAÇÃO Nº. 905246, OBJETO: seleção de
proposta mais vantajosa para Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores do tipo caminhão,
para viabilizar a execução e auxílio nos serviços de terraplanagem, conservação e manutenção de estradas vicinais do
Município de Valença, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, conforme descrito no anexo I
deste edital. Data da sessão: 19/11/2021, às 09:00 horas. Julgamento: Menor Preço por lote, quando serão recebidas as
propostas e documentos de habilitação, via sistema Banco do Brasil (licitação-e). O Edital e atos posteriores encontramse no sitio eletrônico da Prefeitura www.valenca.ba.gov.br – Diário Oficial do Município ou poderá ser adquirido via e-mail
licitacao@valenca.ba.gov.br ou na Travessa General Labatut, s/nº, Centro, Valença-Bahia de segunda a sexta - feira,
das 08:00 às 14:00. Informações por Telefone: (75)3641-8619. Valença-BA, 01/09/2021. Dierlei Santos de Souza –
Pregoeiro.
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