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Prefeitura Municipal de
Iramaia publica:
x Errata de Edital - Pregão Presencial para Registro de Preço nº
07/2020.
x Aviso de Republicação de Licitação - Pregão Presencial para registro
de preço de Nº 07/2020 – Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos,
material penso, saneantes, material odontológico, laboratório, raio x e
correlatos, em atendimento a demanda do Fundo Municipal de Saúde.
x Aviso de Licitação - Pregão Presencial de Nº 09/2020 – Objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios para compor o cardápio da
merenda escolar da rede municipal de educação durante o ano letivo de
2020.
x Aviso de Licitação - Pregão Presencial de Nº 10/2020 – Objeto:
Aquisição de veículos automotores (passeio, utilitário e van minibus).
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ERRATA DE EDITAL
A equipe de condução do Pregão, no uso de
suas atribuições legais, publica a seguinte
ERRATA:
A equipe de condução do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 07/2020, cujo objeto é o
registro de preço objetivando a aquisição parcelada de medicamentos, material penso,
saneantes, material odontológico, laboratório, raio x e correlatos, em atendimento a demanda
do Fundo Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. Comunica alteração no instrumento convocatório, conforme abaixo
discriminado:
NA PAGINA 15 – LOTE 01 - ITEM 22 – COLUNA QTD:
Onde se lê: 9,6
Leia-se: 10
NA PAGINA 19 – LOTE 03 - ITEM 49 – COLUNA QTD:
Onde se lê: 9,6
Leia-se: 10
NA PAGINA 23 – LOTE 06 - ITEM 66 – COLUNA QTD:
Onde se lê: 1,6
Leia-se: 2
NA PAGINA 23 – LOTE 06 - ITEM 66 – COLUNA QTD:
Onde se lê: 9,6
Leia-se: 10

Tendo em vista que as alterações acima elencadas afetarão na formulação das propostas por
parte dos licitantes, fica estabelecido nova data para recebimento e abertura dos envelopes no
dia 19/02/2019 às 09h00min, no Setor Licitações, em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei
Federal nº 8.666/93, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no
instrumento convocatório
Iramaia - BA, 06 de fevereiro de 2020.

Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 07/2020

O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BA, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento de
todos a quem possa interessar, que por necessidade de retificação de planilhas, fica remarcada a
realização do Pregão Presencial para Registro de Preço de nº 07/2020.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto desta licitação o registro de preço objetivando a
aquisição parcelada de medicamentos, material penso, saneantes, material odontológico,
laboratório, raio x e correlatos, em atendimento a demanda do Fundo Municipal de Saúde,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL: O processo administrativo com todos os seus elementos e o EDITAL
DE LICITAÇÃO, encontram-se disponíveis no setor de licitações do Município de Iramaia a
quaisquer interessados.
INFORMAÇÕES: As informações sobre a licitação serão publicadas no diário oficial do município
e podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao.pmi@outlook.com e do telefone: (77) 34122129, com atendimento das 08h00min às 12h00min.
ENDEREÇO: Setor Licitações - Praça da Bandeira, nº 14, Centro, Iramaia – BA
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19 de fevereiro de 2020, às 09h00min.

Iramaia - BA, 06 de fevereiro de 2020.

Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2020

O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BA, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento
de todos a quem possa interessar, a realização do pregão presencial de nº 09/2020.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para compor o cardápio da
merenda escolar da rede municipal de educação durante o ano letivo de 2020, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL: O processo administrativo com todos os seus elementos e o
EDITAL DE LICITAÇÃO, encontram-se disponíveis no setor de licitações do Município de
Iramaia a quaisquer interessados.
INFORMAÇÕES: As informações sobre a licitação serão publicadas no diário oficial do
município e podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao.pmi@outlook.com e do
telefone: (77) 3412-2129, com atendimento das 08h00min às 12h00min.
ENDEREÇO: Setor Licitações - Praça da Bandeira, nº 14, Centro, Iramaia – BA
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20 de fevereiro de 2020, às 09h00min.

Iramaia - BA, 06 de fevereiro de 2020.

Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 10/2020

O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BA, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento
de todos a quem possa interessar, a realização do pregão presencial de nº 10/2020.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto desta licitação a aquisição de veículos automotores
(passeio, utilitário e van minibus), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL: O processo administrativo com todos os seus elementos e o
EDITAL DE LICITAÇÃO, encontram-se disponíveis no setor de licitações do Município de
Iramaia a quaisquer interessados.
INFORMAÇÕES: As informações sobre a licitação serão publicadas no diário oficial do
município e podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao.pmi@outlook.com e do
telefone: (77) 3412-2129, com atendimento das 08h00min às 12h00min.
ENDEREÇO: Setor Licitações - Praça da Bandeira, nº 14, Centro, Iramaia – BA
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20 de fevereiro de 2020, às 14h00min.

Iramaia - BA, 06 de fevereiro de 2020.

Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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