
20 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA, realizará licitação, modalidade pregão eletrônico 
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 10/03/2020, às 09hs, no site, https://www.
licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de Empresa para fornecimento de eletrodomés-
ticos ar condicionado, visando atender a demanda da prefeitura municipal de Anagé e suas secreta-
rias. O Edital, pode ser obtido, no site ou na prefeitura, situada na Rua Fidélis Botelho, 28, Centro, 
Anagé/BA, de 08hs às 12hs, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PRECO Nº 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA realizará licitação, modalidade pregão eletrônico 
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 11/03/2020, às 09hs LOCAL, no site, https://
www.licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de Empresa para Licença e Implantação 
e suporte de sistema de web para a gestão administrativa da prefeitura municipal de Anagé e suas 
secretarias. O Edital, pode ser obtido, no site ou na prefeitura, situada na Rua Fidélis Botelho, 28, 
Centro, Anagé/BA, de 08hs às 12hs, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

Aviso de Licitação
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 003/2020

O MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ESTADO DA BAHIA, torna público que na data de 12/03/2020, às 
10:00 horas, na sua sede, situada na Rua Fidélis Botelho, nº 28, Centro, realizará licitação, moda-
lidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, com a finalidade Fornecimento de material de 
construção em geral para atender demanda da prefeitura municipal de Anagé e suas Secretarias, de 
acordo com as especificações constantes no - Anexo I – proposta deste Edital. O Edital, pode ser 
obtido, no Departamento de Licitações e Contratos, (em dias úteis) de 08:00 às 12:00h, mediante 
pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) referente a despesas com impressão.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro


