
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado a Tomada de Preços nº 
005/2019, tendo como objeto a prestação de serviço de engenharia para melhorias Sanitárias Do-
miciliares no Bairro Bela Vista, sede deste Município, conforme SICONV nº 802828/2014, convênio 
nº 0171/2014 – MS/FUNASA, que será realizado no dia 13/05/2019 às 07h30min na sede desta 
Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no link: http://diariooficial.pocoes.ba.gov.br/ 
a partir da publicação do seu resumo. Os demais atos deste processo serão publicados no- diário 
oficial do Município. Poções/BA, 26 de abril de 2019. Presidente da CPL: João Pedro Ribeiro do 
Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado a Tomada de Preços nº 
006/2019, tendo como objeto a prestação de serviço de engenharia para melhorias Sanitárias Do-
miciliares no Bairro Primavera/Mogoios, sede deste Município, conforme SICONV nº 802809/2014, 
convênio nº 0170/2014 – MS/FUNASA, que será realizado no dia 13/05/2019 às 08h30min na sede 
desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no link: http://diariooficial.pocoes.
ba.gov.br/ a partir da publicação do seu resumo. Os demais atos deste processo serão publicados 
no- diário oficial do Município. Poções/BA, 26 de abril de 2019. Presidente da CPL: João Pedro 
Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado a Tomada de Preços nº 
007/2019, tendo como objeto a prestação de serviço de engenharia para pavimentação de ruas do 
bairro alto do Paraíso na sede deste Município, que será realizado no dia 13/05/2019 às 09h30min 
na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no link: http://diariooficial.
pocoes.ba.gov.br/ a partir da publicação do seu resumo. Os demais atos deste processo serão 
publicados no- diário oficial do Município. Poções/BA, 26 de abril de 2019. Presidente da CPL: João 
Pedro Ribeiro do Nascimento.
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