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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64
AVISO DE LICITAÇÃO
PE-09-2021 - A Prefeitura de Ibirapitanga – Ba, por seu pregoeiro designado pela portaria nº 010 de 04/01/2021, de
acordo com autorização constante do Proc. Adm, nº 054/2021, , fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico
sob PE nº 06/2021 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, 123/06 e alterações com vistas
ao cumprimento da Lei Complementar 147/2014, Decreto nº 022/2021., aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93
atualizada e por este Edital e seus anexo. Cujo objeto e operação é a Contratação de empresa especializada, para
fornecimento de materiais de expediente, mobiliário e Informática, em atenção a Secretaria de Educação deste
Município. Início do recebimento da proposta 22/04/2021 a partir das 09:00, fim de recebimento da proposta 30/04/2021
as 10:00. Início da disputa dia 30/04/2021, as 11:00, local: www.licitações-e.com.br. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF). O edital encontra-se a disposição dos interessados no portal de transparência
do município: https://www.ibirapitanga.ba.gov.br/ e no diário oficial do município, www.ibirapitanga.ba.io.org.br, ficando
os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível
no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga-Bahia, 20 de abril de 2021. José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro. PE08/2021-Banco do Brasil nº
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