
10 de Abril de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGITRO 
DE PREÇOS Nº 019/2018

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 7.892, Decreto Estadual Nº 9.457, Decreto 
Municipal nº 017/2017, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o 
Pregão Presencial nº 019/2018, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de carne bovina em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Muni-
cípio, que será realizado no dia 23/04/2018 às 08h30min. Aos interessados o Edital estará à disposi-
ção no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/diarioOficial, mais informações junto ao setor competente, 
estabelecido à Praça da Bandeira, 02 – Centro – Poções – Bahia, das 07h30min às 13h00min. Os 
demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 10 de abril 
de 2018. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGITRO 
DE PREÇOS Nº 020/2018

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 7.892, Decreto Estadual Nº 9.457, Decreto 
Municipal nº 017/2017, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14, torna público que será realizado 
o Pregão Presencial nº 020/2018, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação 
de serviços para gerenciamento do sistema de imprensa Oficial e Home Page deste Município, que 
será realizado no dia 23/04/2018 às 10h00min. Aos interessados o Edital estará à disposição no link 
http://www.pocoes.ba.io.org.br/diarioOficial, mais informações junto ao setor competente, estabele-
cido à Praça da Bandeira, 02 – Centro – Poções – Bahia, das 07h30min às 13h00min. Os demais 
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 10 de abril de 
2018. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGITRO 
DE PREÇOS Nº 021/2018

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 7.892, Decreto Estadual Nº 9.457, Decreto 
Municipal nº 017/2017, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o 
Pregão Presencial nº 021/2018, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de ar-condicionado, peças e serviço de manutenção em atendimento a Secretaria Munici-
pal de Saúde deste Município, que será realizado no dia 23/04/2018 às 14h00min. Aos interessados 
o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/diarioOficial, mais informações 
junto ao setor competente, estabelecido à Praça da Bandeira, 02 – Centro – Poções – Bahia, das 
07h30min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Muni-
cípio. Poções/BA, 10 de abril de 2018. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGITRO 
DE PREÇOS Nº 018/2018

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 7.892, Decreto Estadual Nº 9.457, Decreto 
Municipal nº 016/2017 e 017/2017, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14, torna público que será 
realizado o Pregão Presencial nº 018/2018, tendo como objeto a 01 (um) veiculo tipo “sedã”, zero 
quilômetro – ano de fabricação 2017/2018; 5 portas; capacidade para 05 passageiros; cor  branca; 
combustível gasolina/etanol (flex); Air bag frontal para motorista e passageiros; freios ABS; rodas 
aro 15’’ ou superior, liga leve; ar condicionado; direção hidráulica; vidros elétricos; retrovisores com 
acionamento interno; protetor de motor e carter; cinto de segurança dianteiro e traseiro de 3 pontas; 
travas elétricas com controle remoto; sensor de ré; cambio de transmissão manual de 6 marchas; 
motor 1.0; desempenho 0 a 100 km (12,0s gasolina/ 14,0 s etanol); capacidade do tanque entre 50 
e 60 litros; sistema AM/FM com CD player/mp3/USB e antena; sistema de alarme antifurto; jogo 
de tapetes de borracha; equipado com todo os equipamentos e acessórios de segurança exigido 
pela legislação de transito vigente; porta mala com capacidade entre 350 a 480 litros zero quilome-
tro, garantia mínima de 1 (um) ano, a contar do recebimento definitivo, que será realizado no dia 
19/04/2018 às 14h00min. Aos interessados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.
ba.io.org.br/, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Praça da Bandeira, 02 
– Centro – Poções – Bahia, das 07h30min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 10 de abril de 2018. Pregoeiro: João Pedro 
Ribeiro do Nascimento.


