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Prefeitura Municipal de
Ribeira do Amparo publica:
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial 007/2020 - Objeto: Registro de
preços para futura contratação de empresa visando a prestação de
serviços preventivos e corretivos, incluído o fornecimento e reposição de
peças dos veículos leves, pesados e máquinas que compõe a frota deste
município.
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial 008/2020 - Objeto: Registro de
preços para futura aquisição de pneus e câmaras destinados a
manutenção dos veículos e maquinas que compõe a frota municipal.
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Ribeira do Amparo

Licitações

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2020 - PMRA
A Comissão de Pregão do Município de Ribeira do Amparo, em atendimento às
disposições legais, torna público para conhecimento de todos, a realização de
licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir:
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa visando a
prestação de serviços preventivos e corretivos, incluído o fornecimento e reposição
de peças dos veículos leves, pesados e máquinas que compõe a frota deste
município, observadas as especificações e condições constantes no Edital.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
23/04/2020 às 09h30min.
O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos interessados,
no Diário Oficial do Município em https://ribeiradoamparo.ba.gov.br e no caso
de sua ineficiência poderá ser solicitado pessoalmente mediante ao pagamento pelo
custo de sua reprodução no valor de R$ 30,00 (trinta reais) na sala de licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo, situada na Praça Irmã Mônica Maria
Van Clooster, 51, Centro, de segunda a sexta das 08hs:00 às 13hs:00 ou pelo
telefone 75-3439-2166.
Ribeira do Amparo/BA, 06 de abril de 2020.

Joseane Rodrigues de Santana
Pregoeira

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL:(75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JH66GD40FSXOEIJNEERRFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ribeira do Amparo

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 008/2020 - PMRA
A Comissão de Pregão do Município de Ribeira do Amparo, em atendimento às
disposições legais, torna público para conhecimento de todos, a realização de
licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir:
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de pneus e câmaras destinados
a manutenção dos veículos e maquinas que compõe a frota municipal, observadas
as especificações e condições constantes do anexo I termo de referência, que fará
parte integrante do edital, independentemente de quaisquer reproduções.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
23/04/2020 às 14h00min.
O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos interessados,
no Diário Oficial do Município em https://ribeiradoamparo.ba.gov.br e no caso
de sua ineficiência poderá ser solicitado pessoalmente na sala de licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo, situada na Praça Irmã Mônica Maria
Van Clooster, 51, Centro, de segunda a sexta das 08hs:00 às 13hs:00 ou pelo
telefone 75-3439-2166.
Ribeira do Amparo/BA, 06 de abril de 2020.
Joseane Rodrigues de Santana
Pregoeira

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
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