
22 de Novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 078/2019

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 078/2019, tendo 
como objeto o registro de preços para a aquisição de material de expediente em atendimento as 
necessidades da Secretaria de Educação deste Município, que será realizado no dia 04 de dezem-
bro de 2019, às 10h30min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição 
no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo e/ou http://www.transparencia.
pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à 
Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos deste proces-
so serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 22 de novembro de 2019. Pregoeiro: 
João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 079/2019

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 079/2019, tendo 
como objeto o registro de preços para a aquisição de óleo lubrificante e filtros em atendimento 
as necessidades da Secretaria de administração e Planejamento deste Município, que será rea-
lizado no dia 05 de dezembro de 2019, às 09h30min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados 
o Edital estará à disposição no link: http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo e/
ou http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, 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, 22 de 
novembro de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 080/2019

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 080/2019, tendo 
como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de caldeiraria e serralharia 
em atendimento as necessidades da Secretaria de administração e Planejamento deste Município, 
que será realizado no dia 05 de dezembro de 2019, às 10h30min, na sede desta Prefeitura. Aos 
interessados o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/lici-
tacoesNovo e/ou http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, 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, 22 de novembro de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 081/2019

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 081/2019, tendo 
como objeto o registro de preços para o fornecimento de pneus e material de borracharia em aten-
dimento as necessidades da Secretaria de administração e Planejamento deste Município, que será 
realizado no dia 06 de dezembro de 2019, às 09h30min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados 
o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo e/
ou http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, 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, 22 de 
novembro de 2019. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.


