
10 de Julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

AVISO DE CHAMADA PUBLICA
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 0002/2018

A prefeitura municipal de Anagé informa que o chamada publica nº 002/2018, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, com ultima sessão realizada 
em 10/07/2018, às 09:00 horas, foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação, 
razão pela qual será realizada nova sessão no dia 02/08/2018, às 10:00 horas locais, mantendo os 
demais termos do instrumento convocatório. O Edital, pode ser obtido, no mesmo endereço de 08hs 
às 12hs, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00. 

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA, realizará licitação, modalidade pregão eletrônico 
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 24/07/2018, às 10hs, no site, https://www.
licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de Empresa para fornecimento de material per-
manente e de consumo (usina para confecção de massa asfáltica, espargidor e insumos), visando 
atender a demanda da Prefeitura Municipal deste Município. O Edital, pode ser obtido, no site ou na 
prefeitura, situada na Rua Fidélis Botelho, 28, Centro, Anagé/BA, de 08hs às 12hs, mediante paga-
mento do DAM, no valor de R$ 30,00.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA, realizará licitação, modalidade pregão eletrônico 
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 24/07/2018, às 09hs, no site, https://www.
licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de Empresa para fornecimento de material odon-
tológico, visando atender a demanda da secretária municipal de saúde deste município. O Edital, 
pode ser obtido, no site ou na prefeitura, situada na Rua Fidélis Botelho, 28, Centro, Anagé/BA, de 
08hs às 12hs, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

Aviso de Licitação
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 0025/2018

O MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ESTADO DA BAHIA, torna público que na data de 25/07/2018, às 
09:00 horas, na sua sede, situada na Rua Fidélis Botelho, nº 28, Centro, realizará licitação, modalida-
de Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, com a finalidade Contratação de empresa para for-
necimento de GLP envasado e aquisição de vasilhame, para atender as necessidades das diversas 
secretarias deste município, de acordo com as especificações constantes no - Anexo I – proposta 
deste Edital. O Edital, pode ser obtido, no Departamento de Licitações e Contratos, (em dias úteis) 
de 08:00 às 12:00h, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) referente a 
despesas com impressão.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro


