06 de maio de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 003/2022 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 26/05/2022, às 08:00h na
Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para prestação de serviços de Reforma das Unidades
de Saúde, Antônio Edvaldo Mascarenhas, Francisco Viana Paradella, Paulina Maria de Jesus e Unidade Básica de Saúde Puericultura no Município de Poções-Ba, de acordo com as especificações
constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaopocoes2021@
gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/
documentos.aspx?id=34. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 004/2022 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 25/05/2022, às 08:00h
na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na Pavimentação
em Paralelepípedos nos Bairros Açude e Bela Vista na sede deste Município, de acordo com as
especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaopocoes2021@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados
exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site https://sai.io.org.br/
ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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