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Prefeitura Municipal de
Ibicaraí publica:
• Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2019-Objeto:Aquisição de
combustíveis, filtros, lubrificantes e outros derivados de petróleo para
abastecimento e manutenção da frota de veículos automotores
pertencentes a esta administração e suas diversas secretarias para o ano
de 2019
• Aviso de Licitação Pregão Presencial 02/2019-Objeto:Contratação de
empresa para fornecimento parcelado de oxigênio medicinal em cilindros
e cilindros de oxigênio para atendimento de urgência e emergência do
hospital municipal e demais veículos (ambulância), com entrega de forma
parcelada durante 12 meses.
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Aviso de Licitação Num: 01; 02/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa
interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 01/2019 Objeto - aquisição de
combustíveis, filtros, lubrificantes e outros derivados de petróleo para abastecimento e manutenção da frota de veículos
automotores pertencentes a esta administração e suas diversas secretarias para o ano de 2019. Com abertura prevista
para o dia 15 de Janeiro de 2019 as 08:00. Pregão Presencial nº. 02/2019 Objeto - Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de oxigênio medicinal em cilindros e cilindros de oxigênio para atendimento de urgência e
emergência do hospital municipal e demais veículos (ambulância), com entrega de forma parcelada durante 12 meses.
Com abertura prevista para o dia 15/01/2019 as 11:00 horas. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 Ibicaraí -BA 02 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
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