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Prefeitura Municipal de
Rodelas publica:
 Aviso de Redesiganção de Data de Pregão Eletrônico Nº 08/2021 Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão e
acesso corporativo com a internet (fibra ótica), com manutenção e
suporte na distribuição de links nos prédios da Prefeitura Municipal e
demais órgãos e departamentos da administração pública municipal,
localizados na sede e zona rural, incluindo praças públicas deste
Município de Rodelas.
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Rodelas

Licitações
AVISO DE REDESIGANÇÃO DE DATA DE PREGÃO ELETRÔNICO
Prefeitura Municipal de Rodelas, Estado da Bahia, através de sua Pregoeira Oficial, no uso
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que a
DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.
08/2021 FICA ALTERADA PARA O DIA 13/04/2021, ÀS 14:00H, cujo objeto é a
Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão e acesso corporativo com a
internet (fibra ótica), com manutenção e suporte na distribuição de links nos prédios da
Prefeitura Municipal e demais órgãos e departamentos da administração pública municipal,
localizados na sede e zona rural, incluindo praças públicas deste Município de Rodelas,
disponíveis 24h por dia, durante 7 dias da semana, destinados a atender as demanda oriundas
dos serviços administrativos, conforme especificações constantes do Termo de Referência
que integra o Edital como Anexo I. Disponibilização do edital RETIFICADO para consulta
e retirada no endereço eletrônico www.bll.org.br. Informações complementares poderão ser
obtidas através do e-mail licitante.rodelas@gmail.com. Rodelas, 31 de março de
2021.Rafaela Almeida Rodrigues, Pregoeira.
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