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Piatã

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2022 – A PREFEITURAM DE PIATÃ, CNPJ
Nº 13.675.681/0001-30, Pregoeiro designado DECRETO nº 002/2022, TORANA PUBLICO o Pregão Presencial
Sistema de Registro de Preço Nº 002/2022, menor preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
Contratação de Empresa(s) para prestação de serviços de funilaria e pintura, de mão de obra mecânica, troca de
óleo, serviços de lavagem, serviços de elétrica em geral, serviço de soldagem e serviço de serralheria, para atender
as necessidades do Município de Piatã, Estado da Bahia, a ser realizado às 14:00hs do dia 10 de Março de 2022,
no Setor de Licitações, a ser julgado nos termos da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e demais legislação aplicável, nos termos do Edital. Os interessados poderão obter o Edital na
integra na página https://www.piata.ba.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (77) 34792116. Piatã – BA. 24 de fevereiro de 2022 – Jader Luiz Azevedo da Palma – Pregoeiro.
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