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Prefeitura Municipal de
Jaborandi publica:
x Ato Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 013/2022 - Registro de
preços para futuras e eventuais contratações de caminhões caçambas
para recuperação de estradas vicinais para atendimento as demandas do
Município de Jaborandi.
x Ato Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 014/2022 - Registro de
preços para futuras e aquisição de três pick-ups médio porte, cabine
dupla, zero km, diesel, entrega imediata, recursos próprios, para atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Jaborandi – Bahia.

Gestor - Marcos Antônio Matos da Silva / Secretário - / Editor Rua
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Jaborandi

Licitações

Estado da Bahia

Município de Jaborandi
ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2022.
O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto
Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar pregão para registro de preços para
futuras e eventuais contratações de caminhões caçambas para recuperação de estradas vicinais para
atendimento as demandas do Município de Jaborandi, abertura no dia 06/04/2022 às 09hs00min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro ou poderá
ser solicitado por e-mail pm.jaborandi@uol.com.br. Informações:(77) 3683.2138/2212, demais atos
https://sai.io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial.
ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022.
O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto
Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar pregão para registro de preços para
futuras e aquisição de três pick-ups médio porte, cabine dupla, zero km, diesel, entrega imediata, recursos
próprios, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jaborandi - Bahia, abertura no dia
07/04/2022 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco
Moreira Alves, 01, Centro ou poderá ser solicitado por e-mail pm.jaborandi@uol.com.br.
Informações:(77) 3683.2138/2212, demais atos https://sai.io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial.

Jaborandi - Bahia, 24 de março de 2022.
Marcos Antônio Matos da Silva
Prefeito
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