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Prefeitura Municipal de
Barra do Rocha publica:
x Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 009/2021 - Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
jardinagem e manutenção de paisagismo, incluindo o fornecimento de
mão de obra, materiais e insumos.
x Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 010/2021 - Objeto:
Contratação de empresa para à futura e eventual prestação de serviços,
visando à conservação e manutenção preventiva e corretiva dos prédios
públicos, praças e ruas, com disponibilização de equipe residente com
dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas
de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, a fim de atender as
necessidades das diversas Secretarias Municipais de Barra do Rocha/BA.
x Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 011/2021 - Objeto:
Contratação de empresa visando à prestação de serviços na divulgação e
publicidade dos atos do Poder Executivo e publicidade institucional de
interesse público, por meio de carro de som, rádio em frequência
modulada
(FM),
Marketing
Digital,
Redes
Sociais
(Facebook/Instagram/Youtube) e Portais Eletrônicos, visando atender as
necessidades do Município de Barra do Rocha/BA.
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Licitações

PREFEITURA DE BARRA DO ROCHA/BA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Barra do Rocha/BA, torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n° 009/2021, MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 20 de maio de
2021, às 08:00 horas. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, incluindo o fornecimento
de mão de obra, materiais e insumos, conforme o Termo de Referência, através do
Sistema de Registro de Preço.
O Edital está disponível no sistema eletrônico www.comprasbr.com.br e no Portal da
Transparência Municipal www.barradorocha.ba.gov.br. Demais informações na Prefeitura
Municipal, Fone (73) 3202-2196, ou pelo e-mail: licitacaobarradorocha@gmail.com. Edson
Levi Ramos Meira, Pregoeiro.
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PREFEITURA DE BARRA DO ROCHA/BA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Barra do Rocha/BA, torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n° 010/2021, MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 20 de maio de
2021, às 09:30 horas. Objeto: Contratação de empresa para à futura e eventual
prestação de serviços, visando à conservação e manutenção preventiva e corretiva
dos prédios públicos, praças e ruas, com disponibilização de equipe residente com
dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de
serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil – SINAPI, a fim de atender as necessidades das diversas
Secretarias Municipais de Barra do Rocha/BA, através do Sistema de Registro de
Preço.
O Edital está disponível no sistema eletrônico www.comprasbr.com.br e no Portal da
Transparência Municipal www.barradorocha.ba.gov.br. Demais informações na Prefeitura
Municipal, Fone (73) 3202-2196, ou pelo e-mail: licitacaobarradorocha@gmail.com. Edson
Levi Ramos Meira, Pregoeiro.
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PREFEITURA DE BARRA DO ROCHA/BA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Barra do Rocha/BA, torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n° 011/2021, MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 20 de maio de
2021, às 11:30 horas. Objeto: Contratação de empresa visando à prestação de
serviços na divulgação e publicidade dos atos do Poder Executivo e publicidade
institucional de interesse público, por meio de carro de som, rádio em frequência
modulada (FM), Marketing Digital, Redes Sociais (Facebook/Instagram/Youtube) e
Portais Eletrônicos, visando atender as necessidades do Município de Barra do
Rocha/BA.
O Edital está disponível no sistema eletrônico www.comprasbr.com.br e no Portal da
Transparência Municipal www.barradorocha.ba.gov.br. Demais informações na Prefeitura
Municipal, Fone (73) 3202-2196, ou pelo e-mail: licitacaobarradorocha@gmail.com. Edson
Levi Ramos Meira, Pregoeiro.
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