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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, mediante o Presidente da Comissão Especial de 
Licitação designado pelo Decreto Nº. 3381/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que o 
motivo pelo qual está remarcando a sessão de sorteio para formação da Subcomissão referente ao edital de 
licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2021, se deu pelo fato de que dentre os nove inscritos 
houveram profissionais, que, a pedido, desistiram de participar.

Desta forma, para atender o edital, estamos empenhados em recompor a lista de inscritos para que seja 
republicada e indicada uma nova data para o sorteio.

Em tempo, informamos que a primeira sessão marcada para 16 de agosto do ano corrente, em razão 
do feriado, em conformidade com o decreto municipal nº 20.738/2021, ocorrerá no dia útil seguinte, 17 de 
agosto de 2021, conforme o edital em seu item 2.1.   

Vitória da Conquista - BA, 28 de julho de 2021. 

Fabiano Fontes Meira
Decreto nº 3381/2021

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 
2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 
2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 044/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: 
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades 
da Merenda Escolar para Alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com as especificações cons-
tantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.
br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão 
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://pocoes.ba.gov.br/portal/. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: de 27/07/2021 até 09/08/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 09/08/2021, 
às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 3431-5800. Irenilda Cunha de Magalhães 
- Prefeita Municipal.


