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Prefeitura Municipal de
Ibicoara publica:
• Aviso Dispensa de Licitação 002/2022 - Objeto: Contratação de
empresa do ramo para aquisição de 13.000 (treze) mil máscaras
artesanais de tecido, para serem distribuidas aos alunos da Rede
Municipal de Ensino e profissionais da Educação, visando o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional – ESPIN, decorrente do Coronavírus.

Gestor - GILMADSON CRUZ DE MELO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Praça Américo Martins, 46
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Ibicoara

Dispensas de Licitações

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
A Prefeitura Municipal de Ibicoara, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o disposto no Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133/2021
torna público a realização do procedimento de contratação direta por
DISPENSA DE LICITAÇÃO, embasado no diploma legal, cujo objeto é a
contratação de empresa do ramo para aquisição de 13.000 (treze) mil
máscaras artesanais de tecido, para serem distribuidas aos alunos da Rede
Municipal de Ensino e profissionais da Educação, visando o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional – ESPIN, decorrente
do Coronavírus. Informações e esclarecimentos na Praça Américo Martins
Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, através do e-mail:
licitacaoibicoara2124@gmail.com e tel: 77 3413-2199. Data limite do Envio de
propostas adicionais de eventuais interessados: 09 de fevereiro de 2022.
Horário da análise dos documentos e propostas: 09 de fevereiro de 2022 às
08:30 hs. Ibicoara – Ba, 03 de fevereiro de 2022. Renan Pires Silva –
Presidente da CPL.
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