
08 de Maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018- SRP

A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 
8.666/93, torna público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 21/05/2018 às 
08h30min, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 15/2018. OBJETO: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a frota de 
veículos deste Município, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Refe-
rência do Edital e seus Anexos. Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação 
da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000. Fone: (77) 3440-
2337. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do 
Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 07 de Maio de 2018. Adalberto 
Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018- SRP

A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 
8.666/93, torna público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 21/05/2018 às 
10h00min, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 016/2018. OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de serviços de confecção de Material Gráfico para atender às necessidades das Se-
cretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 
do Edital e seus Anexos. Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação da 
Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000. Fone: (77) 3440-2337. Ou-
tros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município, 
disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 07 de Maio de 2018. Adalberto Gonçalves 
Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018- SRP

A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 
8.666/93, torna público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 21/05/2018 às 
13h30min, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 017/2018. OBJETO: Contratação de em-
presa para prestação de serviço de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema informatizado 
e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão magnético, permitindo a transmissão de 
dados e movimentação diária por software via internet, para manutenção preventiva e corretiva de 
veículos, com fornecimento, de peças, acessórios, componentes, lubrificantes e materiais originais 
recomendados pelo fabricante, de acordo com as características de cada veículo, por meio de con-
cessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos. Informações e Edital encontra-se 
à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 
46.270-000. Fone: (77) 3440-2337. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclu-
sivamente no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 07 
de Maio de 2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018- SRP

A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 
8.666/93, torna público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 21/05/2018 às 
15h00min, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 018/2018. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para o fornecimento de Ticket Combustível em papel de segurança, destinados 
ao abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Piripá, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos. Informações e Edital 
encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, 30 – 
Centro – CEP 46.270-000. Fone: (77) 3440-2337. Outros atos referentes a este processo serão 
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. 
Piripá – Bahia, 07 de Maio de 2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.


