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Prefeitura Municipal de
Iramaia publica:
• Cancelamento de Sessões de Licitações - Considerando a situação de
emergência em saúde pública por conta SARS CoV2 (novo coronavírus),
resolve Cancelar as sessões dos Pregões nº 09/2020, nº 11/2020, nº
12/2020 e da Tomada de Preços nº 03/2020, designadas respectivamente
para as datas de 24, 25 e 26 de março de 2020, evitando, assim, situação
de risco para os licitantes e para os servidores da administração.
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Iramaia

Licitações

CANCELAMENTO DE SESSÕES DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2020
OBJETO: 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.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2020
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisição parcelada, conforme as necessidades da
administração de pneus, serviços de reforma de pneus e correlatos.
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2020
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços funerários
de acordo a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de
engenharia para construção de campo Society em grama sintética no Centro Educacional
Municipal de Iramaia – CEMI, na sede deste município.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BAHIA, no uso
de suas atribuições e em cumprimento a determinação do Excelentíssimo Prefeito
Municipal, considerando a situação de emergência em saúde pública por conta SARS CoV2
(novo coronavírus), resolve CANCELAR as sessões dos Pregões nº 09/2020, nº 11/2020, nº
12/2020 e da Tomada de Preços nº 03/2020, designadas respectivamente para as datas de
24, 25 e 26 de março de 2020, evitando, assim, situação de risco para os licitantes e para os
servidores da administração.
Iramaia - BA, 20 de março de 2020.

ERIQ DOS REIS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação
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