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Prefeitura Municipal de
Ibicuí publica:
• Aviso de Licitação Republicação Pregão Eletrônico N.º 005/2019 Contratação de empresa para aquisição dos materiais, para atender as
demandas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de
Endemias (ACE) durante o ano de 2019.
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N.º 006/2019 - Contratação de
empresa para aquisição de mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos
para implantação e manutenção das atividades do CAPS e da Unidade de
Saúde da Família – USF, Bairro Bandinha, no Município de Ibicuí-BA
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N.º 007/2019 - Contratação de
empresa para aquisição de equipamentos, material permanente para
atender a demanda do Hospital Maternidade Anita Rodrigues Leal,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93
AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019
O Município de Ibicuí/BA comunica a abertura do Pregão Eletrônico n.º 005/2019, Contratação de empresa para
aquisição dos materiais, para atender as demandas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Endemias
(ACE) durante o ano de 2019. Recebimento das propostas até 14/11/2019 às 09:30 – Abertura das Propostas
14/11/2019 às 10:00. Início da Sessão de Disputa de Preços 14/11/2019 às 10:15. O edital encontra-se à disposição dos
interessados no endereço www.licitacoes-e.com.br ou no email pmibicuilicitacoes@hotmail.com. Regida pela Lei Federal
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, suas alterações e demais normas que regem a matéria. O pregão será realizado em
sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site www,licitaçõese.com.br mediante inserção e monitoramento de dados gerados e transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante
na página eletrônica do Banco do Brasil,Licitação Banco do Brasil n.º 784017.Informações adicionais poderão ser
obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 29 de
outubro de 2019.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2019
O Município de Ibicuí/BA comunica a abertura do Pregão Eletrônico n.º 006/2019, Contratação de empresa para
aquisição de mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos para implantação e manutenção das atividades do CAPS e
da Unidade de Saúde da Família – USF, Bairro Bandinha, no Município de Ibicuí-BA. Recebimento das propostas até
18/11/2019 às 11:00 – Abertura das Propostas 18/11/2019 às 11:30. Início da Sessão de Disputa de Preços 18/11/2019
às 11:45. O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço www.licitacoes-e.com.br ou no email
pmibicuilicitacoes@hotmail.com. Regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, suas alterações e demais
normas que regem a matéria. O pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da
informação – internet, através do site www,licitações-e.com.br mediante inserção e monitoramento de dados gerados e
transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante na página eletrônica do Banco do Brasil,Licitação Banco do Brasil
n.º 792013. Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail
pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 29 de outubro de 2019.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2019
O Município de Ibicuí/BA comunica a abertura do Pregão Eletrônico n.º 007/2019, Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos, material permanente para atender a demanda do Hospital Maternidade Anita Rodrigues
Leal, referente ao saldo remanescente da proposta n° 138844350001/1170-02. Recebimento das propostas até
18/11/2019 às 09:30 – Abertura das Propostas 18/11/2019 às 10:00. Início da Sessão de Disputa de Preços 18/11/2019
às 10:15. O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço www.licitacoes-e.com.br ou no email
pmibicuilicitacoes@hotmail.com. Regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, suas alterações e demais
normas que regem a matéria. O pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da
informação – internet, através do site www,licitações-e.com.br mediante inserção e monitoramento de dados gerados e
transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante na página eletrônica do Banco do Brasil,Licitação Banco do Brasil
n.º 792006. Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail
pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 29 de outubro de 2019.ALFREDO RUY SANTOS COSTA. PREGOEIRO
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