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PÁGINA CERTIFICADA

07 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulte-
riores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
nº 001/2023 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 23/03/2023, às 08:00h na 
Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia. OBJE-
TO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na Pavimentação em Pa-
ralelepípedos no Bairro Alto do Recreio 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 Di-
ário Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/Diario-
Oficial 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 002/2023

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulte-
riores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
nº 002/2023 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 24/03/2023, 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 no Bairro Alto do Recreio (PARTE 2) 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.por-
taltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulte-
riores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
nº 003/2023 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 22/03/2023, 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 Construção das 
Unidades de Saúde da Família: USF – Epaminondas Arcanjo do Nascimento no Bairro Urbis e 
USF- Neumir Pereira e Silva no Bairro Joaquim Mascarenhas, na sede deste Município, através 
dos Termos de Convênios nº 084/2022 e 085/2022, 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.


