
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 034/2019

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, 229/2018, Lei Complementar 
nº 123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 034/2019, tendo 
como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel com tec-
nologia GSM ou superior, com fornecimento de linhas e respectivos aparelhos celulares novos, em 
regime de comodato, através de plano corporativo, tarifa zero entre os usuários do plano e controle 
de gestão, que será realizado no dia 30 de abril 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/transparencia/licita-
coesNovo, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, 
Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário 
Oficial do Município. Poções/BA, 17 de abril de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 035/2019

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 035/2019, tendo como 
objeto a contratação de empresa para prestar serviços na Publicação de Atos e Fatos da Administra-
ção Pública do Município de Poções em Jornal de Grande Circulação Regional, que será realizado 
no dia 30 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará 
à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, mais informações 
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 
13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/
BA, 17 de abril de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 036/2019

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 036/2019, tendo como 
objeto a aquisição de seguro de automóvel, garantindo assim, a continuidade dos serviços pres-
tados por esse meio de transporte que está vinculado a Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento deste Município, que será realizado no dia 30 de abril 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/transparencia/licitacoesNovo, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua 
Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo 
serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 17 de abril de 2019. Pregoeiro: João 
Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 037/2019

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 e 229/2018, Lei Complemen-
tar nº 123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 037/2019, tendo 
como objeto a registro de preço para eventual prestação de serviços de recargas de cartuchos e 
peças de impressora em atendimento as demandas das Secretarias Municipais, que será realizado 
no dia 30 de abril de 2019, às 11:00hs, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará 
à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, mais informações 
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 
13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/
BA, 17 de abril de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

17 de abril de 2019


