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Prefeitura Municipal de
Iaçu publica:
• Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 019-2021 - Objeto: Registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas
nacionais, incluindo reserva, marcação e remarcação, seguro viagem,
emissão e entrega das mesmas para atendimento aos servidores,
agentes políticos e assessores no exercício de suas funções e atividades
institucionais, por um período de 12 (doze) meses.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 020-2021 - Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e
suprimentos de informática, atendendo as necessidades das Secretarias e
Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Iaçu-Ba, por um
período de 12 (doze) meses.
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MUNICIPIODEIAÇUCNPJ.13.889.993/000146

AVISODELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALN°0192021

OMunicípiodeIaçu(BA),tornapublicoquerealizarálicitaçãodotipoPregãoPresencialpararegistrode
preçonodia02/09/2021,as09:00hs.Local:noprédiodaPrefeitura,SetordeLicitações,comsedena
Av.ManoelJustinianodeMouraMedrado,s/nCentro,Iaçú/BA.OBJETO:RegistrodePreçosparafutura
e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de
passagens aéreas nacionais, incluindo reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e
entrega das mesmas para atendimento aos servidores, agentes políticos e assessores no exercício de
suasfunçõeseatividadesinstitucionais,porumperíodode12(doze)meses.INFORMAÇÕESFone(75)
33252175,nohoráriodeexpedientedas8:00as12:00hs,PREGOEIRO:LucianoKleberBraga,IaçuBA,
20deagostode2021.
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MUNICIPIODEIAÇU
CNPJ.13.889.993/000146

AVISODELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALN°0202021

OMunicípiodeIaçu(BA),tornapublicoquerealizarálicitaçãodotipoPregãoPresencialpararegistrode
preçonodia03/09/2021,as09:00hs.Local:noprédiodaPrefeitura,SetordeLicitações,comsedena
Av.ManoelJustinianodeMouraMedrado,s/nCentro,Iaçú/BA.OBJETO:Registrodepreçosparafutura
e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, atendendo as necessidades das
Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal De IaçuBa, por um período de 12
(Doze) meses. INFORMAÇÕES  Fone (75) 33252175, no horário de expediente das 8:00 as 12:00hs,
PREGOEIRO:LucianoKleberBraga,IaçuBA,20deagostode2021.
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