21 de julho de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 014/2022
A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08:00hs do dia 05 de
Julho de 2022, 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 014/2022, objetivando
a Contratação de empresa para prestação de serviços em manutenção e reparo em poços artesianos e sistemas de abastecimento de água no município de Licínio de Almeida, Tipo: menor preço
global, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro – Pregoeiro Municipal. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 21.06.2022 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, 21 de Junho de 2022. EDEN RODRIGUES BALEEIRO PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 015/2022
A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 09:00hs do dia 05 de
Julho de 2022, 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 015/2022, objetivando
a Contratação de empresa ou pessoa física para aquisição de paralelepípedo e blocos de pedras,
para atender às necessidades das Secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: menor preço por lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro – Pregoeiro Municipal.O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 21.06.2022 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, 21 de Junho de 2022. EDEN RODRIGUES BALEEIRO PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇO 016/2022
A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 10:00 hs do dia 05
de Julho de 2022, 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 PARA REGISTRO
DE PREÇO 016/2022, objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, brinquedos educativos, materiais didáticos e de papelaria para atender as necessidades
das secretarias municipais e órgãos do Município de Licínio de Almeida, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme, Tipo: menor preço por lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro – Pregoeiro
Municipal. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e
impresso, do dia 21.06.2022, 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, 21 de Junho de 2022. ÉDEN
RODRIGUES BALEEIRO PREGOEIRO
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