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PÁGINA CERTIFICADA

06 de outubro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 - SRP

O Município de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna 
público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 19/10/2022 às 09:00h, a Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 029/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventu-
al aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus 
Anexos. Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado 
na Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000. Outros atos referentes a este processo serão 
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. 
Piripá – Bahia, 06 de Outubro de 2022. Lucas Moura Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 - SRP

O Município de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna 
público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 19/10/2022 às 10:00h, a Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial nº 030/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada, no Serviço de fornecimento, transporte a aplicação de con-
creto betuminoso usinado a quente- CBUQ para conservação de vias no município de Piripá-BA, em 
uso esporádico, para atender as necessidades da Secretaria de obras, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos. Informações e Edital 
encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, 30 – 
Centro – CEP 46.270-000. Fone: (77) 9 8873-6525. Outros atos referentes a este processo serão 
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. 
Piripá – Bahia, 06 de outubro de 2022. Lucas Moura Silva – Pregoeiro.


