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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia
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CNPJ: 13.894.894/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 002/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Nova torna público que realizará em sua sede no
dia 03/02/2022 às 10h00min, PREGÃO ELETRONICO-SRP-002/2022 conforme autorização contida no PA 010/2022 –
Regido pela lei 8.666/93. Objeto Eventual: Registro de preços para fins de contratação de empresa (s) para futura e
eventuais aquisição de graxa, óleos lubrificantes e combustível tipo álcool, gasolina e óleo diesel, para o
abastecimento da frota de veículos, pertencentes ou locados a esta Administração, conforme características
técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no anexo I do Edital 002/2022. O Pregão, na
forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da
Bolsa Nacional de Compras. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, funcionário da Prefeitura Municipal de
Boa Nova/BA, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”
constante da página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br). Edital na sede da PMBN das
08h00min às 12h00min. Divulgação dos demais atos do certame no Diário Oficial do Município:
www.boanova.ba.gov.br ou pelo Telefone (77) 3433-2145.

Boa Nova-BA, 24 de Janeiro de 2022.

Marisnaldo da Rocha Silva
Pregoeiro
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