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Prefeitura Municipal de
Cipó publica:
• Aviso de Licitação Pregão Presencial 002/2020 - FMAS - Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de 4000kg de peixes tipo
corvina, destinados a distribuição às famílias em condição de
vulnerabilidade social deste município no período da semana santa.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial 006/2020 - PMC - Objeto:
Registro de preços visando a futura e parcelada aquisições de materiais
esportivos (troféus, medalhas, uniformes, chuteiras, bolas e outros)
necessários para o fomento e manutenção das atividades desportivas no
município de Cipó.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial 007/2020 - PMC - Objeto:
Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza
em geral, descartáveis e de higiene pessoal, destinados a manutenção
das secretarias e órgãos deste município.

Gestor - Abel Alves Araújo / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
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Licitações

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020 - FMAS

A Comissão de Pregão do Município de Cipó, em atendimento às disposições legais, torna público para
conhecimento de todos que ocorrerá a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e
mediante informações a seguir:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 4000kg de peixes tipo corvina, destinados a
distribuição às famílias em condição de vulnerabilidade social deste município no período da semana
santa, observadas as especificações e condições constantes o Anexo I, Termo de Referência, que fará
parte Integrante do Edital, Independentemente de quaisquer reproduções.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DOS LANCES: 01/04/2020 às 09hs.
O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos interessados, no Diário Oficial do
Município em www.cipo.ba.gov.br na opção transparência/edital e no caso de sua ineficiência poderá ser
solicitado pessoalmente mediante ao pagamento de taxa pelo custo de sua reprodução no valor de R$
100,00 (cem reais) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cipó, situada na Praça Juracy
Magalhães S/N – CEP: 48450-000 Cipó-Ba, de segunda a sexta das 08hs:00 às 12hs:00 ou pelo telefone
75-3435-1023.

.

Cipó/BA, 18 de março de 2020.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 006/2020- PMC

A Comissão de Pregão do Município de Cipó, em atendimento às disposições legais, torna público para
conhecimento de todos que ocorrerá a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e
mediante informações a seguir:
OBJETO: Registro de preços visando a futura e parcelada aquisições de materiais esportivos (troféus,
medalhas, uniformes, chuteiras, bolas e outros) necessários para o fomento e manutenção das atividades
desportivas no município de Cipó, observadas as especificações e condições constantes do ANEXO I Termo de Referência, que fará parte integrante do edital, independentemente de quaisquer reproduções.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DOS LANCES: 31/03/2020 às 09hs.
O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos interessados, no Diário Oficial do
Município em www.cipo.ba.gov.br na opção transparência/edital e no caso de sua ineficiência poderá ser
solicitado pessoalmente mediante ao pagamento de taxa pelo custo de sua reprodução no valor de R$
100,00 (cem reais) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cipó, situada na Praça Juracy
Magalhães S/N – CEP: 48450-000 Cipó-Ba, de segunda a sexta das 08hs:00 às 12hs:00 ou pelo telefone
75-3435-1023.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2020- PMC

A Comissão de Pregão do Município de Cipó, em atendimento às disposições legais, torna público para
conhecimento de todos que ocorrerá a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e
mediante informações a seguir:
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza em geral,
descartáveis e de higiene pessoal, destinados a manutenção das secretarias e órgãos deste município,
observadas as especificações e condições constantes do ANEXO I - Termo de Referência, que fará parte
integrante do edital, independentemente de quaisquer reproduções.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DOS LANCES: 31/03/2020 às 14hs.
O Edital e informações complementares encontra-se à disposição dos interessados, no Diário Oficial do
Município em www.cipo.ba.gov.br na opção transparência/edital e no caso de sua ineficiência poderá ser
solicitado pessoalmente mediante ao pagamento de taxa pelo custo de sua reprodução no valor de R$
100,00 (cem reais) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cipó, situada na Praça Juracy
Magalhães S/N – CEP: 48450-000 Cipó-Ba, de segunda a sexta das 08hs:00 às 12hs:00 ou pelo telefone
75-3435-1023.
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