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Prefeitura Municipal de
Ibirapuã publica:
x Aviso De Licitação- Pregão Presencial Nº 015-2022 - Aquisição de
peixes congelados.
x Aviso De Prorrogação Licitação- Pregão Presencial Nº 014-2022(SRP)
- Contratação de empresa para os serviços de locação de infraestrutura
com palco, iluminação, sonorização, banheiros químicos, mini trio, stand
personalizado, tendas de armação de ferro, grupo gerador, Painel de LED
Slim, elevados de segurança, mobiliários e decoração de ambientes e dos
eventos, serviços de buffet para camarins, para a realização das festas do
calendário municipal e eventos promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura
de Ibirapuã.
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Ibirapuã

Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2022 – Menor Preço Global. Abertura: Dia
05/04/2022, às 9 horas. Objeto: Aquisição de peixes congelados. Os interessados
poderão obter informação e o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da
Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel.
(73)3011.0850, das 8 às 12 h. Geovana S. Azevedo Correia – Pregoeira.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7DILW8CQQFXRBN/NGCD+CG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapuã

Quinta-feira
24 de Março de 2022
3 - Ano - Nº 3195

AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014-2022(SRP) – A Prefeitura Municipal de Ibirapuã torna
pública a todos os interessados a prorrogação da abertura da sessão do PREGÃO
PRESENCIAL nº 014-2022(SRP), para Contratação de empresa para os serviços
de locação de infraestrutura com palco, iluminação, sonorização, banheiros
químicos, mini trio, stand personalizado, tendas de armação de ferro, grupo
gerador, Painel de LED Slim, elevados de segurança, mobiliários e decoração de
ambientes e dos eventos, serviços de buffet para camarins, para a realização
das festas do calendário municipal e eventos promovidos e/ou apoiados pela
Prefeitura de Ibirapuã, anteriormente marcada para o dia 25/03/2022, às 9 horas,
tendo em vista a necessidade de alterar dados no edital. Ficando a abertura
remarcada para o dia 05/04/2022 às 15 horas, conforme republicação do Edital. Os
interessados poderão obter informação e o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br
ou sede da Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 horas. Geovana S. Azevedo Correia –
Pregoeira.
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