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Prefeitura Municipal de
Serrolândia publica:
• Aviso Dispensa de Licitação 005/2022 - Objeto: Contratação de
empresa do ramo na prestação de serviços em montagem do dique,
nivelamento da base, instalação elétrica, treinamento do gerador e
fornecimento de Painel de Transferência Automático para Gerador,
trifásico 380V e, atendendo a necessidade do Fundo Municipal de Saúde
de Serrolândia-BA
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Serrolândia

Dispensas de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Município de Serrolândia-BA, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021,
torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de
Licitação para Contratação de empresa do ramo na prestação de serviços em montagem
do dique, nivelamento da base, instalação elétrica, treinamento do gerador e fornecimento
de Painel de Transferência Automático para Gerador, trifásico 380V e, atendendo a
necessidade do Fundo Municipal de saúde de Serrolândia-BA, a fim de obter propostas
adicionais. Para tanto, as empresas interessadas deverão encaminhar sua(s)
proposta(s) e demais documentos e/ou pedido de esclarecimentos ao setor de
Licitação, até às 10h00 do dia 08/03/2022, fazendo referência a DISPENSA D E
L I C I T A Ç Ã O N° 005/2022. Localizado na sede da prefeitura a Praça Manoel Novaes,
Serrolândia-BA, nº 99 e/ou pelo endereço eletrônico: copelserrol@hotmail.com, telefone
(74) 3631-2733. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para o município será
contatada em até cinco dias úteis após a convocação.

Serrolândia-BA, 03 de março de 2022

Lucivalda Santos Pinho Jordão
Presidente da COPEL.
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