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Prefeitura Municipal de
Santana publica:
• Aviso de Dispensa 042D/2021 - Objeto: Contratação direta é a escolha
da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação
de empresa na prestação de serviço de seguro total (acidentes, incêndio,
furto e roubo), para o veículo da frota municipal da Secretaria de Saúde,
com cobertura contra danos materiais, danos pessoais e assistência 24
horas, de um Fiat Doblo Attractive 1.4 8V FLEX - Ano/Modelo: 2014/2014
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Santana

Dispensas de Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

AVISO DE DISPENSA N.º042D/2021
Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Santana, por meio do Setor de
Licitações, realizará Dispensa, com critério de julgamento menor preço global, na
hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e
demais legislação aplicável. Objeto contratação direta é a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de empresa na prestação de
serviço de seguro total (acidentes, incêndio, furto e roubo), para o veículo da frota
municipal da secretaria de saúde, com cobertura contra danos materiais, danos
pessoais e assistência 24 horas, de um FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 8V FLEX –
ANO/MODELO: 2014/2014, Data Limite para envio das Propostas: 11 de novembro de
2021, Horário Limite para envio das Propostas: 17:00,envio no e-mail:
licitacao@santana.ba.gov.br, ou na sede da prefeitura Praça da Bandeira 339,Centro –
Santana – BA,Informações:- Maisa Cristiane Neves de Almeida – CPL.
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