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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL 030/2021

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08:00 h do dia 23 de 
Novembro de 2021, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, n° 33, Centro, Licínio de 
Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de PREGAO PRESENCIAL 030/2021, Objetivando 
Aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza para atender as necessidades de todas as secretarias 
do municipio de Licínio de Almeida, Tipo: menor preço por item, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro 
– Pregoeiro Municipal. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e 
impresso, do dia 11.11.2021 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, 
na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 11 de Novembro de 2021.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

CONVOCAÇÃO

À SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE
PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alter-

ações, considerando que, transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos, não tendo nenhuma 
licitante apresentado recurso, torna público a CONVOCAÇÃO das licitantes participantes do licitação Tomada de 
Preços nº 003/2021 e demais interessados, para, caso interessem, compareçam em sessão pública a realizar-se no 
dia 22/11/2021 às 08:00h na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, na cidade 
de Poções, Bahia, com o objetivo de abertura e julgamento do conteúdo dos envelopes de proposta de preços das 
licitantes declaradas habilitadas na sessão pública de licitação realizada no dia 20/10/2021 e que permaneceram devi-
damente lacrados em poder da Comissão Permanente de Licitação, referente à Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços nº 003/2021 do tipo menor preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia na Pavimentação em Paralelepípedos em complementação da Praça Primavera em encontro 
com a Tv. Brás Labanca e Trecho paralelo à Av. Peixoto JR. em encontro com a Rua Governador João Gonçalves, 
de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura ou através do e-mail: 
licitacaopocoes2021@gmail.com. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário 
Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site http://pocoes.portalgov.net. br/diario-oficial/. Irenilda Cunha 
de Magalhães - Prefeita Municipal. Poções, Ba. 11/11/2021.

CONVOCAÇÃO

À SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE
PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alter-

ações, considerando que, transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos, não tendo nenhuma 
licitante apresentado recurso, torna público a CONVOCAÇÃO das licitantes participantes do licitação Tomada de 
Preços nº 004/2021 e demais interessados, para, caso interessem, compareçam em sessão pública a realizar-se no 
dia 23/11/2021 às 08:00h na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, na cidade 
de Poções, Bahia, com o objetivo de abertura e julgamento do conteúdo dos envelopes de proposta de preços das 
licitantes declaradas habilitadas na sessão pública de licitação realizada no dia 21/10/2021 e que permaneceram 
devidamente lacrados em poder da Comissão Permanente de Licitação, referente à Licitação na Modalidade To-
mada de Preços nº 004/2021 do tipo menor preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa de Engenharia 
para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Travessa São José (descida Açude) na Sede do 
Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura ou através do 
e-mail: licitacaopocoes2021@gmail.com. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no 
Diário Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site http://pocoes.portalgov.net. br/diario-oficial/. Irenilda 
Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal. Poções, Ba. 11/11/2021.


