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AVISO DE SUSPENSÃO E REDESIGNAÇÃO DE DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2021-O Município
de Itapebi comunica aos interessados no Pregão Eletrônico Nº018/2021, objetivando a contratação de
empresa especializada no fornecimento de utensílios domésticos, equipamentos e materiais de informática,
equipamentos eletroeletrônicos e artigos de cama, mesa e banho, para atender às necessidades dos
Programas da Secretaria e Assistência Social deste Município de Itapebi/BA, de acordo com o Plano de ação
– Execução de Ações Socioassistenciais - COVID19, conforme Portarias nºs 369/2020 e 378/2020 do
Ministério de Estado da Cidadania , por meio da plataforma “licitacoes-e”, Tipo: Menor Preço por lote, que foi
SUSPENSA a sessão marcada para o dia 18 de Junho de 2021, às 08:00 horas, em decorrência de um
acidente de transito com o Pregoeiro. A nova data da abertura das propostas do pregão em comento fica
redesignada para o dia 25 de junho de 2021 às 08h00min, por meio da plataforma “licitacoes-e”. Maiores
informações através do e-mail: itapebi.ba@hotmail.com ou na Copel, sito na Rua Othon Cachoeira Costa, 204
– Cidade Alta – Itapebi – Bahia, Em 21 de Junho de 2021. Juarez da Silva Oliveira – Prefeito.

AVISO DE SUSPENSÃO E REDESIGNAÇÃO DE DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2021-O Município
de Itapebi comunica aos interessados no Pregão Eletrônico Nº019/2021, objetivando a Registro de preços
para eventual aquisição de material de expediente visando atender as demandas das diversas secretarias
municipais, inclusive o uso de recursos vinculados da proteção social básica, atenção básica da saúde e
outros, no âmbito do município de Itapebi, estado da Bahia., por meio da plataforma “licitacoes-e”, Tipo:
Menor Preço global, que foi SUSPENSA a sessão marcada para o dia 18 de Junho de 2021, às 14:00 horas,
em decorrência de um acidente de transito com o Pregoeiro. A nova data da abertura das propostas do
pregão em comento fica redesignada para o dia 25 de junho de 2021 às 14h00min, por meio da plataforma
“licitacoes-e”.. Maiores informações através do e-mail: itapebi.ba@hotmail.com ou na Copel, sito na Rua
Othon Cachoeira Costa, 204 – Cidade Alta – Itapebi – Bahia, Em 21 de Junho de 2021. Juarez da Silva
Oliveira – Prefeito.
AVISO DE SUSPENSÃO E REDESIGNAÇÃO DE DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2021O Município de Itapebi comunica aos interessados no Pregão Eletrônico Nº020/2021, objetivando o Registro
de preços para eventual aquisição aparelhos de ar condicionado visando atender as demandas das diversas
secretarias da prefeitura de Itapebi-BA, por meio da plataforma “licitacoes-e”, Tipo: Menor Preço Global que
foi SUSPENSA a sessão marcada para o dia 18 de Junho de 2021, às 16:00 horas, em decorrência de um
acidente de transito com o Pregoeiro. A nova data da abertura das propostas do pregão em comento fica
redesignada para o dia 25 de junho de 2021 às 15h00min, por meio da plataforma “licitacoes-e”.. Maiores
informações através do e-mail: itapebi.ba@hotmail.com ou na Copel, sito na Rua Othon Cachoeira Costa, 204
– Cidade Alta – Itapebi – Bahia, Em 21 de Junho de 2021. Juarez da Silva Oliveira – Prefeito.
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