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PÁGINA CERTIFICADA

23 de novembro de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro desig-
nado pelo Decreto Nº. 3096/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data 
de 07 de dezembro de 2021, a partir das 09:00 horas, no Plenário Carmem Lúcia, sediado na Rua 
Coronel Gugé, n. 150, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista/BA, fará realizar licitação na mo-
dalidade de PREGÃO, na forma presencial, do tipo menor preço global. A presente licitação tem por 
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de 
passeio, sem limite de quilometragem, sem condutor e sem combustível, incluindo as manutenções 
corretivas, em caráter não eventual, com seguro total e demais encargos necessários à execução 
das atividades diárias da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, em conformidade com as com 
as especificações descritas no Edital e seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Ter-
mo de Referência. Informações: Fone/Fax: (77) – 3086-9645 E-mail: licitacoescmvc@hotmail.com. 
Cumpre informar que o Edital pode ser obtido, a partir desta publicação, junto à sede da Licitada, 
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, no setor denominado Diretoria Administrativa e Fi-
nanceira, 4º andar, sala 401, de segunda às sextas-feiras das 08 até às 12 horas, ou pelo site www.
camaravc.com.br. O presente certame reger-se-á pelas disposições das Leis Federais 10.520/2002 
e 8.666/1993, pelo Decreto Federal 3.555/2000, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital.

Vitória da Conquista - BA, 23 de novembro de 2021.
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