
11 de Março de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 
Nº 020/2019-SRP

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 Municipal nº 016/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 020/2019-SRP, tendo 
como objeto registro de preço para eventual fornecimento de cadeiras, mesas plásticas e outras mo-
bílias para atender diversos setores, que será realizado no dia 21 de março de 2019, às 11:00 hs, na 
sede desta Prefeitura. 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 08h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 11 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro 
Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 
Nº 021/2019-SRP

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 Municipal nº 016/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 021/2019-SRP, ten-
do como objeto registro de preço para eventual prestação de serviços de recargas de cartuchos, 
peças de impressora e locação de impressoras e manutençao, em atendimento as demandas das 
Secretarias Municipais, que será realizado no dia 21 de março de 2019, às 13:30 hs, na sede 
desta Prefeitura. 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 08h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 11 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro 
Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 
Nº 019/2019-SRP

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 Municipal nº 016/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 019/2019-SRP, tendo 
como objeto registro de preço para eventual fornecimento de refeições e quentinhas/marmitex na 
cidade de Vitória da Conquista, garantindo assim, a demanda dos serviços da Secretaria de Saúde, 
que será realizado no dia 21 de março de 2019, às 10:00 hs, na sede desta Prefeitura. Aos interes-
sados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/diarioOficial, mais informa-
ções junto ao setor competente, estabelecido à Praça da Bandeira, 02 – Centro – Poções – Bahia, 
das 08h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Poções/BA, 11 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 009/2019

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 Municipal nº 016/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 009/2019, tendo como 
objeto aquisição de Seguro de Automóvel, garantindo assim, a continuidade dos serviços prestados 
por esse meio de transporte que está vinculado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, 
que será realizado no dia 21 de março de 2019, às 08:30hs, na sede desta Prefeitura. Aos interes-
sados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/diarioOficial, mais informa-
ções junto ao setor competente, estabelecido à Praça da Bandeira, 02 – Centro – Poções – Bahia, 
das 08h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Poções/BA, 11 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.


