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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNNICIPAL  DE IGAPORÃ

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 0004/2021

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna 
pública a realização do Pregão Presencial nº. 0004/2021, no dia 12/05/2021, às 09h00, a presente licitação 
tem por objeto o registro de preço para possível aquisição de material para construção em geral, para atender 
a Prefeitura Municipal de Igaporã e suas Secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do 
termo de referência do Edital. O Edital completo estará disponível, através de solicitação para o seguinte 
e-mail: licitacao@igapora.ba.gov.br e no site: www.igapora. ba.gov.br. Igaporã-BA, 27 de abril de 2021. Luís 
Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 0005/2021

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna 
pública a realização do Pregão Presencial nº. 0005/2021, no dia 13/05/2021, às 09h00, a presente licitação 
tem por objeto o registro de preço para possível aquisição de material elétrico em geral, para atender a Pre-
feitura Municipal de Igaporã e suas Secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do termo 
de referência do Edital. O Edital completo estará disponível, através de solicitação para o seguinte e-mail: 
licitacao@igapora.ba.gov.br e no site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-BA, 27 de abril de 2021. Luís Carlos 
Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 0006/2021

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna 
pública a realização do Pregão Presencial nº. 0006/2021, no dia 14/05/2021, às 09h00, a presente licitação 
tem por objeto o registro de preço para possível contratação de empresa do ramo para fornecimento de 
material gráfico, para atender a Prefeitura Municipal de Igaporã e suas Secretarias, conforme especificações 
e quantitativos constantes do termo de referência do Edital. O Edital completo estará disponível, através de 
solicitação para o seguinte e-mail: licitacao@igapora.ba.gov. br e no site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-BA, 
27 de abril de 2021. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.


