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Prefeitura Municipal de
Nilo Peçanha publica:
x Aviso De Licitação Pregão Eletrônico Nº 014/2021 - Contratação de
pessoa jurídica especializada para executar a prestação de serviços de
Locação de Veículos com motorista, para atender as diversas secretarias
do Município de Nilo Peçanha-Ba.
x Aviso De Licitação Pregão Eletrônico Nº 015/2021 - Licitação para
Serviço de produção e divulgação em sistema de streaming via web, em
carro de som, alto-falante, produção de matéria e execução dos serviços
para a cobertura de eventos da prefeitura, bem como em redes sociais.
x Aviso De Licitação Pregão Eletrônico Nº 016/2021-SRP - Licitação para
Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de artefatos de
cimentos, laje e pó de pedra para o Município de Nilo Peçanha – Ba.
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Nilo Peçanha

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
CNPJ N: 13.758.313/0001-55
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Licitação para Contratação de pessoa jurídica especializada para executar a prestação de serviços de Locação de
Veículos com motorista, para atender as diversas secretarias do Município de Nilo Peçanha-Ba, conforme condições
estabelecidas no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço Global (por LOTE). O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis nos sites www.licitanet.com.br e www.nilopecanha.ba.gov.br . Para participação na licitação o interessado
deverá credenciar junto ao site www.licitanet.com.br. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00m (horário de
Brasília) do dia 05 de Julho de 2021. Contatos: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
CNPJ N: 13.758.313/0001-55
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
Licitação para Serviço de produção e divulgação em sistema de streaming via web, em carro de som, alto-falante,
produção de matéria e execução dos serviços para a cobertura de eventos da prefeitura, bem como em redes sociais, na
forma do Termo de Referência. Tipo: Menor Preço Global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites
www.licitanet.com.br e www.nilopecanha.ba.gov.br . Para participação na licitação o interessado deverá credenciar junto
ao site www.licitanet.com.br. A sessão pública eletrônica será aberta às 14h:00m (horário de Brasília) do dia 05 de Julho
de 2021. Contatos: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
CNPJ N: 13.758.313/0001-55
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-SRP
Licitação para Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de artefatos de cimentos, laje e pó de pedra para
o Município de Nilo Peçanha – Ba., conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço
Global (POR LOTE). O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitanet.com.br e
www.nilopecanha.ba.gov.br . Para participação na licitação o interessado deverá credenciar junto ao site
www.licitanet.com.br. A sessão pública eletrônica será aberta às 14h:00m (horário de Brasília) do dia 07 de Julho de
2021. Contatos: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.
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