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Prefeitura Municipal de
Conceição do Jacuípe publica:
x Aviso de Pregão Presencial n° 004/2020- Objeto: Contratação de
empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para
compor a merenda escolar, a fim de atender aos alunos do município de
Conceição do Jacuípe-BA.
x Aviso de Pregão Presencial n° 005/2020- Objeto: Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada para prestação de
serviços mecânicos e correlatos, para atender às necessidades de
manutenção e conservação dos veículos leves do município de Conceição
do Jacuípe – BA.
x Aviso de Pregão Presencial n° 006/2020-Objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição de material de expediente e correlatos, para
atender ao Projeto de melhoria e acesso da saúde da mulher, de acordo
com as especificações do Anexo I.

Gestor - Normelia Maria Rocha Correia / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n - 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° 004/2020
O Pregoeiro da PMCJ, realizará Pregão em 23/01/2020, às 08:00, objetivando a contratação de empresa especializada
para fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar, a fim de atender aos alunos do município de
Conceição do Jacuípe-BA, de acordo com as especificações do Anexo I, 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, 10 de janeiro de 2020. 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° 005/2020
O Pregoeiro da PMCJ, realizará Pregão em 23/01/2020, às 13:30, objetivando o Registro de Preços para eventual
contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos e correlatos, para atender às
necessidades de manutenção e conservação dos veículos leves do município de Conceição do Jacuípe - BA, de acordo
com as especificações do Anexo I, 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) 32431805.Conceição do Jacuípe, 10 de janeiro de 2020. 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° 006/2020
Data do Pregão: 23/01/2020, às 15:00. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente e
correlatos, para atender ao Projeto de melhoria e acesso da saúde da mulher, de acordo com as especificações do
Anexo I. Retirada de edital: 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. Contato:
(75) 3243-1805. 10/01/2020. Elenílson de Jesus Machado. Pregoeiro Oficial
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