
12 de Março de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 008/2019-
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 008/2019-SRP, 
tendo como objeto registro de preço para eventual aquisição de Fardamento para a Equipe que 
compõe o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, garantindo assim, a quali-
dade dos serviços prestados nesta unidade que está vinculada a Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município, que será realizado no dia 22 de março de 2019, às 08:00hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: 
João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 010/2019

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 010/2019, tendo 
como objeto  aquisição de um veículo tipo Van conforme anexo, garantindo assim, os serviços 
de transportes de pacientes através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, que será 
realizado no dia 22 de março de 2019, às 09:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 011/2019 

-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 011/2019 -SRP, 
tendo como objeto registro de preço para eventual prestação de serviços para realizar exames 
laboratoriais conforme tabelas anexas, que será realizado no dia 22 de março de 2019, às 
10:30hs, 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, estabeleci-
do 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, 12 de março 
de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 012/2019-
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 012/2019-SRP, 
tendo como objeto registro de preço para eventual fornecimento de insumos odontológicos para 
atender as necessidades e garantir as demandas dos serviços através da Secretaria Municipal 
de Saúde, que será realizado no dia 22 de março de 2019, às 13:30hs, na sede desta Pre-
feitura. 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: 
João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 013/2019-
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 013/2019-SRP, ten-
do como objeto registro de preço para eventual fornecimento de cestas básica para atender a 
demanda do programa de apoio familiar bem como atender o benefício eventual, tendo em vista 
a grande necessidade dos usuários em risco de vulnerabilidade social, que será realizado no dia 
25 de março de 2019, às 08:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 014/2019-
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 014/2019-SRP, ten-
do como objeto registro de preço para eventual fornecimento de carne bovina para atender as 
demandas de diversos setores  vinculados as secretarias municipais, que será realizado no dia 
25 de março de 2019, às 10:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2019-
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 015/2019-SRP, tendo 
como objeto registro de preço para eventual fornecimento parcelado de LINHA  FARMA para  aten-
der as necessidades  e garantir a demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, que 
será realizado no dia 25 de março de 2019, às 13:30hs, na sede desta Prefeitura. Aos interessa-
dos 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 016/2019-
SRP

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Fede-
ral 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 016/2019-SRP, 
tendo como objeto registro de preço para eventual Fornecimento de material e equipamentos de 
informática conforme anexo, garantido assim, os serviços de tecnologia através da Secretaria 
Municipal de Saúde, que será realizado no dia 27 de março de 2019, às 13:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João 
Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 017/2019-
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 017/2019-SRP, tendo 
como objeto registro de preço para eventual prestação de serviços de Guinchos, Pranchas e 
Munck noperímetro urbano, rural e intermunicipal, ainda nas possíveis remoções  deslocamentos, 
em atendimento a frota Municipal, que será realizado no dia 27 de março de 2019, às 10:00hs, 
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, 12 de março de 2019. Pre-
goeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 018/2019

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Fede-
ral nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 016/2017, Lei Complemen-
tar nº 123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 018/2019, 
tendo como objeto  aquisição de uma cadeira odontológica sob nº da Emenda Parlamentar 
11113.3240001/1160-02, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, que será 
realizado no dia 27 de março de 2019, às 08:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

 



12 de Março de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 022/2019-
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 022/2019-SRP, ten-
do como objeto registro de preço para eventual prestação de serviços mecânicos, garantindo 
assim, continuidade dos serviços prestados atraves da frota de veículos vinculados a Secre-
taria Municipal de Saúde deste Município, que será realizado no dia 28 de março de 2019, às 
10:30hs, 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, estabeleci-
do 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, 12 de março 
de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 023/2019-
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 023/2019-SRP, 
tendo como objeto registro de preço para eventual fornecimento de material de expediente (es-
critório e papelaria), em atendimento as demandas da secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento e diveros setores, que será realizado no dia 28 de março de 2019, às 13:30hs, 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, 12 de março de 2019. 
Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 024/2019-
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 024/2019-SRP, 
tendo como objeto registro de preço para eventual fornecimento de material de construção, 
garantindo assim, a continuidade deste referido material através da Secretaria Municipal de 
Saúde, que será realizado no dia 28 de março de 2019, às 08:30hs, na sede desta Prefeitura. 
Aos interessados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/diarioO-
ficial, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João 
Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 025/2019-
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 025/2019-SRP, ten-
do como objeto registro de preço para eventual aquisição de equipamentos odontológicos para 
melhoria na prestação de serviços para a realização de atendimentos odontológicos nas unida-
des, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município, que será 
realizado no dia 29 de março de 2019, às 08:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 026/2019-
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 026/2019-SRP, ten-
do como objeto registro de preço para eventual prestação de serviços de estrutura, iluminação e 
contratação de show artístico em atendimento aos eventos realizados e/ou apoiados por todas 
as secretarias deste Município, que será realizado no dia 29 de março de 2019, às 10:30hs, 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, 12 de março de 2019. 
Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 027/2019

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 027/2019, tendo 
como objeto  prestação de serviços de no fornecimento de Link IP dedicado Full Duplex de fibra 
óptica em atendimento as demandas das secretarias deste Município, que será realizado no dia 
29 de março de 2019, às 14:00hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 028/2019-
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 028/2019-SRP, tendo 
como objeto registro de preço para eventual Aquisição de Materiais de Armarinho e Tecidos, em 
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planrjamento e diversos 
setores, que será realizado no dia 01 de abril de 2019, às 10:30hs, 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, 12 de março de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro 
do Nascimento.

 

 

 

 

 

 

 


