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Prefeitura Municipal de
Conceição do Jacuípe publica:
• Aviso de Pregão Presencial N° 034/2019 - Objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição de forma parcelada de peças mecânicas de
veículos pesados, com maior desconto Percentual (%) sobre a tabela
apresentada de cada fabricante, conforme especificações constantes do
Anexo I do Edital
• Aviso de Pregão Presencial N° 035/2019 - Objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição de forma parcelada de peças mecânicas de
máquinas agrícolas, com maior desconto Percentual (%) sobre a tabela
apresentada de cada fabricante, conforme especificações do Edital
• Aviso de Pregão Presencial N° 036/2019 - Objeto: Registro de Preços
para eventual contratação de forma parcelada de serviços de reforma em
bancos estofados dos ônibus que atendem à Secretaria da Educação,
conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.
• Aviso de Pregão Presencial N° 037/2019 - Objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição, de forma parcelada, de material permanente e de
consumo (mobiliário e correlatos), para atender às demandas das
diversas Secretarias deste município, conforme especificações constantes
do Anexo I do Edital
• Aviso de Pregão Presencial N° 038/2019 - Objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição de forma parcelada de gases medicinais
(oxigênio, ar comprimido, ar vácuo e outros), para atender ao Hospital
Municipal Antônio Carlos Magalhães, em Conceição do Jacuípe-BA.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
CNPJ N: 14.222.574/0001-19
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019
O Pregoeiro realizará licitação no dia 22/07/2019, às 09:00, na sala de reunião da COPEL, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual aquisição de forma parcelada de peças mecânicas de VEÍCULOS PESADOS, com maior desconto
Percentual (%) sobre a tabela apresentada de cada fabricante, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital,
que encontra-se a disposição dos interessados na sala da COPEL, sito à Praça Manoel Teixeira de Freitas, S/N, Centro,
Conceição do Jacuipe - BA, de 2ª a 6ª feira no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa no valor de
R$ 10,00, salvo se retirado por meio digital, através do e-mail copelpregaopmcj@gmail.com, caso em que a entrega será
gratuita. Mais informações através do fone: (75) 3243-1805.Conceição do Jacuípe, 09 de julho de 2019. Elenílson de
Jesus Machado. Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
CNPJ N: 14.222.574/0001-19
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019
O Pregoeiro realizará licitação em 22/07/2019, às 10:30, na sala de reunião da COPEL, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual aquisição de forma parcelada de peças mecânicas de MÁQUINAS AGRÍCOLAS, com maior
desconto Percentual (%) sobre a tabela apresentada de cada fabricante, conforme especificações do Edital, que
encontra-se a disposição dos interessados na sala da COPEL, sito à Praça Manoel Teixeira de Freitas, S/N, Centro,
Conceição do Jacuípe - BA, de 2ª a 6ª feira no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa no valor de
R$ 10,00, salvo se retirado por meio digital, através do e-mail copelpregaopmcj@gmail.com, caso em que a entrega será
gratuita. Mais informações através do fone: (75) 3243-1805.Conceição do Jacuípe, 09 de julho de 2019. Elenílson de
Jesus Machado. Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
CNPJ N: 14.222.574/0001-19
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019
O Pregoeiro realizará licitação no dia 22/07/2019, às 13:30, na sala de reunião da COPEL, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual contratação de forma parcelada de serviços de reforma em bancos estofados dos ônibus que
atendem à Secretaria da Educação, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. O Edital e anexos,
encontram-se a disposição dos interessados na sala da COPEL, sito à Praça Manoel Teixeira de Freitas, S/N, Centro,
Conceição do Jacuipe - BA, de 2ª a 6ª feira no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa no valor de
R$ 10,00, salvo se retirado por meio digital, através do e-mail copelpregaopmcj@gmail.com, caso em que a entrega será
gratuita. Mais informações através do fone: (75) 3243-1805.Conceição do Jacuipe, 10 de julho de 2019. Elenílson de
Jesus Machado. Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
CNPJ N: 14.222.574/0001-19
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019
O Pregoeiro licitação no dia 22/07/2019, às 14:30, na sala de reunião da COPEL, cujo objeto é o Registro de Preços
para eventual aquisição, de forma parcelada, de material permanente e de consumo (mobiliário e correlatos), para
atender às demandas das diversas Secretarias deste município, conforme especificações constantes do Anexo I do
Edital. O Edital e anexos, encontram-se a disposição dos interessados na sala da COPEL, sito à Praça Manoel Teixeira
de Freitas, S/N, Centro, Conceição do Jacuipe - BA, de 2ª a 6ª feira no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante
pagamento de taxa no valor de R$ 10,00, salvo se retirado por meio digital, através do e-mail
copelpregaopmcj@gmail.com, caso em que a entrega será gratuita. Mais informações através do fone: (75) 32431805.Conceição do Jacuípe, 09 de julho de 2019. Elenílson de Jesus Machado. Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
CNPJ N: 14.222.574/0001-19
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019
O Pregoeiro realizará licitação em 23/07/2019, às 08:00, na sala de reunião da COPEL, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual aquisição de forma parcelada de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, ar vácuo e outros),
para atender ao Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães, em Conceição do Jacuípe-BA. O Edital e anexos,
encontram-se a disposição dos interessados na sala da COPEL, sito à Praça Manoel Teixeira de Freitas, S/N, Centro,
Conceição do Jacuípe - BA, de 2ª a 6ª feira no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa no valor de
R$ 10,00, salvo se retirado por meio digital, através do e-mail copelpregaopmcj@gmail.com, caso em que a entrega será
gratuita. Mais informações através do fone: (75) 3243-1805.Conceição do Jacuípe, 09 de julho de 2019. Elenílson de
Jesus Machado. Pregoeiro Oficial
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