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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33
PREGAO PRESENCIAL 001/2019
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 16/01/2019, às 09:00hs (nove) horas, em sua sede,
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços, de caráter continuado, em gerenciamento e
administração de despesas de manutenção automotiva, preventiva e corretiva, da frota de veículos do município de
Brumado, mediante sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético na rede de
estabelecimentos credenciados, visando o fornecimento de peças, acessórios e lubrificantes, bem como os serviços
mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento e balanceamento, inclusive os serviços de
transporte suspenso por guincho e socorro mecânico, em oficinas e centros automotivos credenciados, pelo período de
doze
meses.
O
Edital
e
seus
anexos
encontram-se
à
disposição
no
endereço
eletrônico
http://www.brumado.ba.io.org.br/acessoainformacao e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça
Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Divulgação dos
outros atos-Diário Oficial www.Brumado.ba.io.org.br. Darlene Lima dos Santos - Pregoeira - Tel (77) 3441-8781. O Edital
pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
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