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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Aviso de Licitação Deserta Tomada de Preços Nº 002/2020CPL/PMI/BA - Objeto: contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para a construção de quatro quadras
poliesportivas no município de Ibotirama-BA
• Aviso de Homologação do Pregão Presencial Nº. 006/2020-PMI/BA.

Gestor - Claudir Terence Lessa Lopes De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Ives de Oliveira, nº 78
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Ibotirama

Licitações

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº.: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/PMI/BA.
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que a licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/PMI/BA, do tipo empreitada por menor preço global, tendo
como objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de
quatro quadras poliesportivas no município de Ibotirama-BA, realizada no dia 31/03/2020, às 08:30 h, na sala de
Licitações desta Prefeitura, foi declarada deserta, e que a cópia da ata e informações da sessão poderão ser
adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h.Tel (77)3698-1512. Henrique Andrade de Morais - Presidente
da Comissão

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VU2UIWBZT3OI4LKXYJSLVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibotirama

Segunda-feira
6 de Abril de 2020
3 - Ano - Nº 3575

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº: 13.798.152/0001-23
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020-PMI/BA.
O Prefeito Municipal de Ibotirama, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do Processo
Licitatório Pregão Presencial nº 006/2020-PMI/BA que teve como vencedora dos lotes 01 ao 05 com o menor preço
por lote a empresa DAYJARA DE OLIVEIRA BARAUNA-ME, inscrita no CNPJ nº.: 10.730.274/0001-90, sendo o lote 01
com o valor total de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais); Lote 02 com o valor total de R$ 18.150,00
(dezoito mil cento e cinquenta reais); Lote 03 com o valor total de R$ 17.865,00 (dezessete mil oitocentos e
sessenta e cinco reais); Lote 04 com o valor total de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais); e o Lote
05 com o valor total de R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais), referente ao Processo nº 010/2020, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada nos serviços de veiculação: spot em rádio AM e/ou FM, tv, produção e
gravação de spot, veiculação de avisos em carros de som, e apresentação de eventos em geral, visando suprir as
necessidades de trabalho junto às atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais, Fundo Municipal de Saúde,
Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, do município de Ibotirama. O processo
licitatório encontra-se com vista franqueada aos interessados. Claudir Terence Lessa L. de Oliveira - Prefeito
Municipal.
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