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PÁGINA CERTIFICADA

18 de novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro 
de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de Ja-
neiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna públi-
co a realização do Pregão Eletrônico nº 052/2022 do tipo menor preço Global, com modo de disputa 
“aberto”. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de eficiência energética do 
sistema de Iluminação Pública do Município de Poções, com substituição do Parque de Iluminação 
Pública do município e fornecimento de software que permita a completa gestão do Sistema de 
Iluminação Pública, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado 
no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o 
edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial 
do Município: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo site https://pocoes-ba.portaltp.
com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 21/11/2022 até 
02/12/2022 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 02/12/2022, às 08:30h. Informações: 
licitacaopocoes2021@gmail.com. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de janeiro 
de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de 
janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna pú-
blico a realização do Pregão Eletrônico nº 054/2022 do tipo menor preço Item, com modo de disputa 
“aberto”. OBJETO: Registro de Preços para eventual e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, 
Arla e Etanol) para atender às necessidades da Frota de Veículos Leves e Pesados das Secretarias 
Municipais de Poções-Ba, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será 
realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras, no qual 
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site 
Diário Oficial do Município: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo site https://poco-
esba. portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 
21/11/2022 até 01/12/2022 às 11:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 01/12/2022, às 11:30h. 
Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de janeiro 
de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de 
janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna 
público a realização do Pregão Eletrônico nº 053/2022 do tipo menor preço Global, com modo de 
disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para 
Fornecimento de Peças, Acessórios, Material Elétrico e Prestação de Serviços na Manutenção para 
veículos leves, pesados, motocicletas e Máquinas Pesadas, bem como Serviços de Torno em geral e 
soldas elétricas, Tapeçaria, Funilaria da frota das Secretarias Municipais, de acordo com as especi-
ficações constantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - 
BLL www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital 
deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/
Site/DiarioOficial ou pelo site https://pocoesba. portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 21/11/2022 até 01/12/2022 às 08:15h. Início da sessão de 
disputa eletrônica: 01/12/2022, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com. Irenilda 
Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.


