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Prefeitura Municipal de
Iramaia publica:
• Aviso De Licitação Pregão Presencial De Nº 04/2021 - Objeto Da
Licitação: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços no fornecimento de refeições,
para o atendimento da demanda das diversas Secretarias, Órgãos e
Setores do Município de Iramaia - BA, tudo conforme Edital e seus
anexos.
• Aviso De Licitação Pregão Presencial Para Registro De Preço De Nº
05/2021 - Objeto Da Licitação: Constitui objeto desta licitação o registro
de preços para aquisição de gêneros alimentícios e correlatos, destinados
ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores
do Município de Iramaia - BA, tudo conforme Edital e seus anexos.
• Aviso De Licitação Pregão Presencial Para Registro De Preço De Nº
06/2021 - Objeto Da Licitação: Constitui objeto desta licitação o registro
de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada
para prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva com ou
sem reposição de peças em veículos leves, pesados, motocicletas,
máquinas e implementos agrícolas que compõem a frota da
Administração Pública Municipal, tudo conforme Edital e seus anexos.

Gestor - Antônio Carlos Silva Bastos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Bandeira, 14 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PJ0SLTYKOJYPS7CAQGTLDA

Quarta-feira
17 de Fevereiro de 2021
2 - Ano - Nº 1827

Iramaia

Licitações
1/1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04/2021

O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BA, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento
de todos a quem possa interessar, a realização do pregão presencial de nº 04/2021.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços no fornecimento de refeições, para o atendimento
da demanda das diversas Secretarias, Órgãos e Setores do Município de Iramaia - BA, tudo
conforme Edital e seus anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL: O processo administrativo com todos os seus elementos e o
EDITAL DE LICITAÇÃO, encontram-se disponíveis no setor de licitações do Município de
Iramaia a quaisquer interessados.
INFORMAÇÕES: As informações sobre a licitação serão publicadas no diário oficial do
município e podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao.pmi@outlook.com e do
telefone: (77) 3412-2129, com atendimento das 08h00min às 12h00min.
ENDEREÇO: Setor Licitações - Praça da Bandeira, nº 14, Centro, Iramaia – BA
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01 de março de 2021, às 14h00min.

Iramaia - BA, 17 de fevereiro de 2021.

Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 05/2021

O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BA, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento
de todos a quem possa interessar, a realização do pregão presencial para registro de preço
de nº 05/2021.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços para aquisição
de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento da demanda das diversas
Secretarias, órgãos e setores do Município de Iramaia - BA, tudo conforme Edital e seus
anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL: O processo administrativo com todos os seus elementos e o
EDITAL DE LICITAÇÃO, encontram-se disponíveis no setor de licitações do Município de
Iramaia a quaisquer interessados.
INFORMAÇÕES: As informações sobre a licitação serão publicadas no diário oficial do
município e podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao.pmi@outlook.com e do
telefone: (77) 3412-2129, com atendimento das 08h00min às 12h00min.
ENDEREÇO: Setor Licitações - Praça da Bandeira, nº 14, Centro, Iramaia – BA
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02 de março de 2021, às 09h00min.

Iramaia - BA, 17 de fevereiro de 2021.

Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 06/2021

O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BA, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento
de todos a quem possa interessar, a realização do pregão presencial para registro de preço
de nº 06/2021.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços para eventual e
futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços na manutenção
preventiva e corretiva com ou sem reposição de peças em veículos leves, pesados,
motocicletas, máquinas e implementos agrícolas que compõem a frota da Administração
Pública Municipal, tudo conforme Edital e seus anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL: O processo administrativo com todos os seus elementos e o
EDITAL DE LICITAÇÃO, encontram-se disponíveis no setor de licitações do Município de
Iramaia a quaisquer interessados.
INFORMAÇÕES: As informações sobre a licitação serão publicadas no diário oficial do
município e podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao.pmi@outlook.com e do
telefone: (77) 3412-2129, com atendimento das 08h00min às 12h00min.
ENDEREÇO: Setor Licitações - Praça da Bandeira, nº 14, Centro, Iramaia – BA
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03 de março de 2021, às 09h00min.

Iramaia - BA, 17 de fevereiro de 2021.
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Pregoeiro Oficial
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