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Prefeitura Municipal de
Cipó publica:
x Aviso De Licitação Do Pregão Eletrônico Nº 006/2020- Objeto: Registro
de preços visando a futura aquisição de cestas básicas destinadas a
doação às famílias em condições de vulnerabilidade social residentes
neste município e assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, conforme termo de referência e especificações técnicas
constantes no presente Edital.
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Cipó

Licitações

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
O Município de Cipó, Estado da Bahia, através do seu Pregoeiro, torna público que fará
realizar PREGÃO em sua forma eletrônica, cujo Edital assim se resume:
OBJETO: Registro de preços visando a futura aquisição de cestas básicas destinadas a
doação às famílias em condições de vulnerabilidade social residentes neste município e
assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme termo
de referência e especificações técnicas constantes no presente Edital.
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: A sessão pública será realizada no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 09 de setembro de 2020 com início às
09h30minhs, horário de Brasília – DF.
EDITAL: O edital e demais atos pertencentes ao certame poderá ser obtido através do site
oficial do Município www.cipo.ba.gov.br na opção transparência/editais e, ainda através do
site www.portaldecompraspublicas.com.br ou pessoalmente junto a Comissão de Pregão no
endereço da Prefeitura, poderá ser solicitado pessoalmente mediante ao pagamento de taxa
pelo custo de sua reprodução no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na sala de licitações da
Prefeitura Municipal de Cipó, situada na Praça Juracy Magalhães S/N – CEP: 48450-000
Cipó-Ba, de segunda a sexta das 07hs:00 às 13hs:00.

Cipó/BA, 26 de agosto de 2020.

Tiago dos Santos
Pregoeiro
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