27 de Agosto de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ
CNPJ: 13.694.658/0001-92
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 025/2018, cujo
objeto fora a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) veículos zero
KM para transporte, remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo
A, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus
Anexos, cuja abertura fora programada para o dia 10 de Agosto do corrente ano, às 13:30h, divulga
que, na referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada
como DESERTA, com nova data e horário oportunamente divulgados através do Diário Oficial do
Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 13 de Agosto de 2018. Adalberto
Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 026/2018, cujo
objeto fora o Registro de Preços com vistas ao eventual fornecimento e reposição de peças para
manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos e motocicletas deste município, maior
desconto por lote, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
do Edital e seus Anexos, cuja abertura fora programada para o dia 10 de Agosto do corrente ano,
às 08:30h, divulga que, na referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento de licitantes, sendo a
sessão encerrada como DESERTA, com nova data e horário oportunamente divulgados através do
Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 13 de Agosto de
2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 030/2018, cujo objeto fora a contratação de empresa (s) para prestação de serviços no Transporte Escolar deste Município, do tipo menor preço por km linha, dos roteiros: Lagoa do Tanque / Piabas/ Gameleiras / Judeu
/ Baés / Barrinha a Piripá; e Lagoa do Meio / Carrasco a Piripá, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos, cuja abertura fora programada
para o dia 24 de Agosto do corrente ano, às 08:30h, divulga que, na referida LICITAÇÃO, não houve
comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova data e horário
oportunamente divulgados através do Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.
ba.io.org. Piripá – Bahia, 27 de Agosto de 2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 031/2018, cujo
objeto fora o Registro de preços para futura e eventual aquisição de vidros, espelhos, portas e
janelas para atender as demandas das Secretarias Municipais, maior desconto por lote, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos, cuja
abertura fora programada para o dia 24 de Agosto do corrente ano, às 10:00h, divulga que, na
referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova data e horário oportunamente divulgados através do Diário Oficial do Município,
disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 27 de Agosto de 2018. Adalberto Gonçalves
Jardim – Pregoeiro.

