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Prefeitura Municipal de
Itanagra publica:
• Aviso de Licitacão
Pregão Presencial 018/2019 - Objeto:
Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, (mecânica, elétrica, capotaria,
funilaria, pintura, lanternagem, retífica de motores, balanceamento de
rodas, alinhamento de direção, conserto com reposição incluindo o
fornecimento de peças e acessórios, lavagem e lubrificação dos
Veículos Auto Motores, ônibus e equipamentos
abaixo
discriminadosdos, pertencentes à frota do Municipio de Itanagra-Ba.
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Praça Eurico de Freitas, n° 466

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XXDVFWYGUZMPEAM4LYCZUQ

Sexta-feira
13 de Setembro de 2019
2 - Ano IX - Nº 610

Itanagra

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
CNPJ: 14.757.157/0001-70
Praça Eurico de Freitas, 466, Centro, CEP 48.290-000

AVISO DE LICITACÃO
MODALIDADE
Nº.
PREGÃO
PRESENCIAL 018/2019

OBJETO
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, (mecânica, elétrica,
capotaria, funilaria, pintura, lanternagem,
retífica de motores, balanceamento de rodas,
alinhamento de direção, conserto com
reposição incluindo o fornecimento de peças e
acessórios, lavagem e lubrificação dos
Veículos Auto Motores, ônibus e equipamentos
abaixo discriminadosdos, pertencentes à frota
do Municipio de Itanagra-Ba.,

DATA
HORÁRIO
25/09/2019
08:30h

A PREGOEIRA OFICIAL comunica que fará realizar a licitação, na
sala de licitações da Prefeitura Municipal localizada na Praça EURICO
DE FREITAS, s/n Centro. As cópias da supracitada encontram-se nesta
data, à disposição dos interessados no Setor de Licitação desta
Prefeitura ou poderá ser solicitado através do e mail:
licitacaopmit.2017@gmail.com e as propostas serão recebidas e
apreciadas no mesmo local e data acima mencionados.

Itanagra - BA, 13 de setembro de 2019.

Publique-se
_______________________
WESLIANE VERENA S XAVIER
Pregoeira Oficial
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