18 de fevereiro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SPR
O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de serviço de
ornamentação com fornecimento de flores para atender as necessidades do Município, conforme
termo de referência do edital. Data/Hora da disputa 02/03/2022 às 09h00min horas/Brasília. Edital
e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 18 de
Fevereiro de 2022. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-SRP
O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços de
manutenção de bomba d’água com fornecimento de equipamentos para atender as necessidads da
Secretaria Municipal de , conforme termo de referência do edital. Data/Hora da disputa 02/03/2022
às 10h00min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca.
ba.gov.br. Barra do Choça, 18 de Fevereiro de 2022. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2022. Objeto: aquisição de camisas, bonés e outros materiais, para os setores de endemias e agentes comunitários de saúde, conforme termo de referência do edital. Data/
Hora da disputa 02/03/2022 às 13h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.
doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações:
licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 18 de Fevereiro de 2022. Adalberto Rodrigues
Meira - Pregoeiro.
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