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Prefeitura Municipal de
Ibicuí publica:
• Aviso de Licitação Republicação Pregão Presencial Nº 002/2020 Objeto: Serviços de recarga de gás de cozinha, lote 01- botijão de gás, no
qual foi considerado deserto, no último certame, para atender as
demandas do Hospital Maternidade Anita Rodrigues Leal, da atenção
básica e das secretarias municipais.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 006/2020 - Objeto:
Contratação de empresas das seguintes atividades, para prestação de
serviços de palestras conferencista, serviços de ornamentação, grupo
musical regional, com repertório diversificado, serviço de sonorização,
preparação de jantar buffet, camisetas de personalizadas tamanhos
variados, para a jornada pedagógica 2020.
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AVISO
O DE LICIT
TAÇÃO
REPUBLICAÇ
ÇÃO
PR
REGÃO PR
RESENCIAL
L Nº 002/20
020
A Prefeiturra Municipa
al de Ibicuíí torna público que fará realizar licitação na
a modalidade Pregão
o
Presencia
al N° 002/2
2020, objettivando serviços de Recarga de
d Gás de Cozinha, LOTE 01-BOTIJÃO DE GÁS, no qual foi conside
erado Dese
erto, no último certam
me, para atender
a
ass
al Maternid
dade Anita Rodrigues Leal, da Attenção Bássica e das Secretarias
S
s
demandass do Hospita
Municipaiss, conforme
e descrição
o dos produ
utos consta
ante no Termo de Re
eferência do Edital. A
entrega e abertura das proposta
as serão no dia 10 de fevereiro
o de 2020, às 11h00m
min (onze))
horas, na sede da Prrefeitura Mu
unicipal situada na Praça São Ped
dro, nº 100, Centro, ne
esta cidade,
podendo o Edital com
mpleto ser obtido pelo
os interessa
ados, gratuitamente, n
no mesmo local supra
a
referido, das 7:00 às 13:00 hora
as de segunda a sexta
a feira. Info
ormações a
adicionais poderão
p
serr
obtidas, pe
essoalmente
e, ou pelo telefone
t
73.3272.2294,, ou e-mail pmibicuilicittacoes@ho
otmail.com.
Ibicuí-BA, 29 de janeiro de 2020..

ALFREDO RUY SANT
A
TOS COSTA
A
P
PREGOEIR
O
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Praça
a São Pedro
o, nº 100, Centro - Ibicuíí
CEP
P: 45290-000
0
Telefone: 73 3272-2294
4
CN
NPJ: 13.857.7
701/0001-93
3

AVISO
O DE LICIT
TAÇÃO
PR
REGÃO PR
RESENCIAL
L Nº 006/20
020
A Prefeitura Municipal de Ibicu
uí torna púb
blico que fa
ará realizar licitação na
a modalidad
de Pregão Presenciall
N° 006//2020, do tipo
t
menorr preço por lote, obje
etivando a Contrataçã
ão de emp
presas das
s seguintess
atividade
es, para prestação de
e serviços de
d palestrass CONFERE
ENCISTA, se
erviços de ornamentaç
ção, Grupo
o
musical regional, com
c
repertó
ório diversificado, Serrviço de so
onorização, preparaçã
ão de Janta
ar BUFFET,,
Camisettas de perso
onalizadas tamanhos variados,
v
para a Jorna
ada pedagó
ógica 2020, conforme a descrição
o
dos prod
dutos e serrviços consttante do terrmo de refe
erência. A entrega e abertura da
as proposta
as serão no
o
dia 10 de
d fevereiro
o de 2020,, às 12h00(doze hora
as), na sed
de da Prefe
eitura Municcipal situada
a na Praça
a
São Ped
dro, nº 100
0, Centro, nesta cida
ade, podendo o Edita
al completo
o ser obtido
o pelos intteressados,,
gratuitam
mente, no mesmo local supra referido, das 7:00 às
s 13:00 ho
oras de se
egunda a sexta
s
feira..
Informaçções adicio
onais poderrão ser obtidas, pesssoalmente, ou pelo te
elefone 73.3
3272.2294, ou e-maill
pmibicuiilicitacoes@
@hotmail.com.
Ibicuí-BA, 29 de janeiro de 2020..

ALFREDO RUY SANT
A
TOS COSTA
A
P
PREGOEIR
O
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