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PÁGINA CERTIFICADA

16 de Março de 2023

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023-SRP

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 006/2023. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de divisórias e armários 
planejados para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e das unidades de ensino 
do Município. Data/Hora da disputa 28/03/2023 às 10h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão 
disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.
com.br. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 16 de Março de 2023. 
Adalberto Rodrigues Meira – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 008/2023. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de ge-
renciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis através de rede de postos de 
abastecimento conveniados, por meio da utilização de cartões, com metodologia de cadastramento, 
controle e logística, em caráter contínuo e ininterrupto, com menor taxa de administração, para o 
atendimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Barra do Choça. Data/Hora da disputa 
28/03/2023 às 09h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/
barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barra-
dochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 16 de Março de 2023. Adalberto Rodrigues Meira – Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 010/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, consistentes em reserva, marcação, emissão, 
remarcação ou alteração, cancelamento, reembolso com a entrega de bilhetes. Data/Hora da dis-
puta 28/03/2023 às 13h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.
br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@
barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 16 de Março de 2023. Adalberto Rodrigues Meira – Pre-
goeiro 
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