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Ibipitanga

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77) 3674-2202

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029-2022-PE
Considerando que foi designada sessão de abertura e julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 029-2022-PE, em referência, para Data de Recebimento das propostas: a partir do dia
23/06/2022 a 07/07/2022 até às 08:30 horas, Sessão: às 09:15h do dia 07/07/2022, todavia,
por problemas técnicos com a chave de acesso ao sistema, não houve a publicação na
plataforma licitações-e em tempo hábil, deste modo, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIPITANGA, vem tornar público a prorrogação do processo licitatório, objeto: Contratação de
pessoa física ou jurídica, visando a locação de 02 (dois) caminhões coletores (compactadores
de lixo), com capacidade mínima de 6M³ cada veículo, para transporte de resíduos sólidos
domiciliares, 01 (um) caminhão caçamba, com capacidade mínima de 6T (seis toneladas), com
finalidade para o transporte de terras, cascalhos, entulhos e demais resíduos gerados pela
construção civil, 01(um) veículo de carga, tipo caminhonete, cabine simples, carroceria aberta
de madeira, capacidade de carga mínimo 2.000kg, para transporte de resíduos domiciliares
destinados a reciclagem, estando incluída toda a manutenção preventiva e corretiva do veículo
locado, com fornecimento e substituição de peças, pneus, mão de obra, componentes e
materiais utilizados na manutenção necessários ao bom funcionamento do veículo, não incluso
pessoal (motorista) e combustível, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de
Ibipitanga-Ba. Julgamento: Menor Preço por item. Sessão PRORROGADA: Data de
Recebimento das propostas: a partir do dia 28/06/2022 a 08/07/2022 até às 08:30 horas,
Sessão: às 09:15h do dia 08/07/2022 (horários de Brasília/DF). no site
http://www.licitacoese.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoese.com.br
ou
na
sede
desta
Prefeitura.
Informações:
(77)
3674-2202
ou
cpl.ibipitanga@gmail.com, Ibipitanga/BA, 27 de junho de 2022.. Laís Venância Oliveira Paixão
Vieira – Pregoeiro
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