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Santa Cruz da Vitória

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
CNPJ N: 14.147.912/0001-03
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-2022
O município de Santa Cruz da Vitória comunica a abertura do pregão eletrônico nº 0022022, para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios
destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social (CRAS, CREAS,
Serviço de Assistência Social e Fortalecimento de Vínculo, Centro de Convivência Alice
Magalhães (Abrigo), Programa Auxílio Brasil, através de recurso destinado pela Emenda
Parlamentar de Custeio, conforme especificações deste instrumento convocatório e seus
anexos. Recebimento das propostas: até 17/11/2022 às 08:00 horas. Abertura das
propostas: 17/11/2022 às 08:30 horas. Início da sessão de disputa de preços:
17/11/2022 às 09:00 horas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no
endereço, www.licitacoes-e.com.br, Id do banco do brasil: 971540, ou pelo E-mail
licitacaoscvitoria@gmail.com. Regida pela lei federal n° 10.024/2019, lei federal 8.666/93
suas alterações e demais normas que regem a matéria. O pregão será realizado em
sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet,
através do site www.licitacoes-e.com.br, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para as aplicativas “licitações-e”, constante da página eletrônica
do banco do brasil. Informações através do e-mail: licitacaoscvitoria@gmail.com ou
departamento de licitações. Alan Santos Calixto de Almeida, pregoeiro designado. Santa
Cruz da Vitória - BA, 03 de novembro de 2022.
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