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Prefeitura Municipal de
Serra Dourada publica:
x Aviso De Licitação- Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2021 - Registro de
preços, com o maior percentual de desconto sobre a tabela de
orçamentação eletrônica Cilia, Audatex ou outra similar de igual
confiabilidade e/ou preço de mercado, para fornecimento de peças e
acessórios originais/genuínos e de primeira linha, de forma parcelada,
para serem utilizadas em veículos leves (passeio/utilitário), motos,
médios, pesados, máquinas e implementos agrícolas existentes da frota
do Órgão Gerenciador Município de Serra Dourada/Ba e órgãos
participantes (Todas as Secretarias Municipais).
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AVISO DE LICITAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica a todos os
interessados que realizará a seguinte Licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO).
Objeto: Registro de preços, com o maior percentual de desconto sobre a tabela de orçamentação eletrônica
Cilia, Audatex ou outra similar de igual confiabilidade e/ou preço de mercado, para fornecimento de peças e
acessórios originais/genuínos e de primeira linha, de forma parcelada, para serem utilizadas
em veículos leves (passeio/utilitário), motos, médios, pesados, máquinas e implementos agrícolas existentes da frota
do Órgão Gerenciador Município de Serra Dourada/Ba e órgãos participantes (Todas as Secretarias Municipais), de
acordo com o Edital PE SRP 012/2021 e anexos. Recebimento das propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br a
partir das 08:00 horas do dia 09.09.2021 – Abertura das propostas dia 21.09.2021, às 08:00 horas, no site
www.bll.org.br, início da disputa dia 21.09.2021 às 09:00 horas no mesmo site. O Edital do Pregão se encontram
disponível na íntegra no endereço eletrônico acima descrito e no diário oficial do Município site
http://www.serradourada.ba.gov.br/. Informações e dúvidas sobre este Pregão Eletrônico site www.bll.org.br,
Telefone (41) 3097-4646 e/ou 3097-4600, e no endereço de e-mail (cpl.pmsd.ba@gmail.com) - Gelson C. dos Santos
– Pregoeiro. Serra Dourada/BA, 08 de setembro de 2021.
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