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Prefeitura Municipal de
Ibicaraí publica:
x Pregão Presencial n° 04/2019- Objeto : Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de oxigênio medicinal em cilindros e cilindros de
oxigênio para atendimento de urgência e emergência do hospital
municipal e demais veículos (ambulância), com entrega de forma
parcelada durante 12 meses.
x Pregão Presencial nº. 05/2019 – Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de gás (GLP) e agua mineral para manutenção
das escolas municipais e das diversas secretarias do município de
Ibicaraí.
x Pregão Presencial nº. 06/2019 – Objeto:Prestação de serviços
funerários, com fornecimento de urnas funerárias afim de atender as
famílias carentes do município de Ibicaraí, através da secretaria municipal
de assistência social.
x Pregão Presencial n° 07/2019- Objeto :Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de material de construção para uso das diversas
secretarias do município de Ibicaraí.
x Pregão Presencial nº. 08/2019 – Objeto: Registro de preço para eventual
aquisição de peças para veículos automotores e prestação de serviços de
mão de obra mecânica preventiva, para manutenção da frota municipal de
Ibicaraí/BA.
x Pregão Presencial nº. 09/2019 – Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios para a merenda escolar, para a manutenção das escolas
públicas da rede municipal de Ibicaraí.
x Pregão Presencial n° 010/2019- Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de material de limpeza para manutenção das
diversas secretarias do município de Ibicaraí.
x Pregão presencial nº. 011/2019 - Objeto :Aquisição de cesta básica
alimentícia, para distribuição gratuita para famílias carentes do município
de Ibicaraí.
x Pregão Presencial nº. 012/2019 – Objeto: Contratação de empresa para
confecção de camisetas, uniformes e EPI’s para atender a demanda das
Diversas Secretaria do Município de Ibicaraí.
x Pregão Presencial n° 013/2019- Objeto :Aquisição de gêneros
alimentícios, para a manutenção do hospital Arlete Marom de Magalhães,
e das diversas secretarias do município de Ibicaraí/Bahia.
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Ibicaraí

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40
PREGÃO 04; 05; 06
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa
interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 04/2019 Objeto - Contratação de
empresa para fornecimento parcelado de oxigênio medicinal em cilindros e cilindros de oxigênio para atendimento de
urgência e emergência do hospital municipal e demais veículos (ambulância), com entrega de forma parcelada durante
12 meses. Com abertura prevista para o dia 04 de Fevereiro de 2019 as 08:00. Pregão Presencial nº. 05/2019 - Objeto Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás (glp) e agua mineral para manutenção das escolas
municipais e das diversas secretarias do município de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 04/02/2019 as 10:00hs.
Pregão Presencial nº. 06/2019 - Objeto prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas funerárias afim de
atender as famílias carentes do município de Ibicaraí, através da secretaria municipal de assistência social. Com
abertura prevista para o dia 04/02/2019 as 14:00hs Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí -BA 22
de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40
PREGÃO 07; 08; 09
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa
interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 07/2019 Objeto - contratação de
empresa para fornecimento parcelado de material de construção para uso das diversas secretarias do município de
Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 05 de Fevereiro de 2019 as 07:00. Pregão Presencial nº. 08/2019 - Objeto registro de preço para eventual aquisição de peças para veículos automotores e prestação de serviços de mão de obra
mecânica preventiva, para manutenção da frota municipal de Ibicaraí/BA. Com abertura prevista para o dia 05/02/2019
as 13:00hs. Pregão Presencial nº. 09/2019 - Objeto aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, para a
manutenção das escolas públicas da rede municipal de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 06/02/2019 as
07:00hs. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí -BA 22 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues
Ribeiro - Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40
PREGÃO 010; 011; 012
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa
interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 010/2019 Objeto - contratação de
empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza para manutenção das diversas secretarias do município de
Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 06 de fevereiro de 2019 as 13:00. Pregão presencial nº. 011/2019 - objeto aquisição de cesta básica alimentícia, para distribuição gratuita para famílias carentes do munícipio de Ibicaraí. Com
abertura prevista para o dia 07/02/2019 as 7:00hs. Pregão Presencial nº. 012/2019 - Objeto Contratação de empresa
para confecção de camisetas, uniformes e EPI’s para atender a demanda das Diversas Secretaria do Município de
Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 08/02/2019 as 09:00hs. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805 Ibicaraí -BA 22 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40
PREGÃO PRESENCIAL 013
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de Licitação, torna público a quem possa
interessar a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 013/2019 Objeto - aquisição de
gêneros alimentícios, para a manutenção do hospital Arlete Marom de Magalhães, e das diversas secretarias do
município de Ibicaraí/Bahia. Com abertura prevista para o dia 07 de fevereiro de 2019 as 10:00. Maiores informações
pelo telefone: (73) 3242 2805 - Ibicaraí -BA 22 de Janeiro de 2019- Jucirlany Rodrigues Ribeiro - Pregoeira.
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