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Prefeitura Municipal de
Piatã publica:
x Aviso de Licitação – Retomada da Sessão - Pregão Eletrônico
27/2021 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de
materiais escolares (didáticos), a fim de suprir toda a Rede Pública
Municipal de Ensino, de acordo com as especificações, quantidades
estimadas e condições constantes do Termo de Referência e demais
anexos do Edital.
x Aviso de Licitação - Carta Convite Nº 001/2022 - Objeto: Prestação de
serviço de acesso à internet banda larga, conforme condições e
exigências contida no edital, com data da reunião marcada para o dia 21
de janeiro de 2022 às 14:30 horas. Piatã, 13 de janeiro de 2022.

Gestor - Marcos Paulo S. Azevedo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO – RETOMADA DA SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021

O MUNICÍPIO DE PIATÃ-BA., CNPJ 13.675.681/0001-30, Pregoeiro designado
DECRETO nº 029/2021, Considerando o curso do processo do Pregão Eletrônico
27/2021, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
Aquisição de materiais escolares (didáticos), a fim de suprir toda a Rede Pública
Municipal de Ensino, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e
condições constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital;
Considerando o que determina o item 8.6 do Edital, que quando da paralização da
sessão, a sua retomada deva ser comunicada com no mínimo 24hs (vinte e quatro
horas) de antecedência, bem como o atendimento do princípio do contraditório e da
ampla devesa; TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados a retomada
dos atos do Pregão Eletrônico 27/2021, para às 15:00hs do dia 18/01/2022, para
prosseguimento da sessão. Outras informações serão publicados na página
https://www.piata.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (77) 3479-2116. Piatã – BA, 13 de janeiro de 2022 – Jader Luiz Azevedo
da Palma – Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ avisa
que fará realizar na Sala da Comissão Permanente de Licitação, a licitação do processo nº 001/2022 na
modalidade Convite do tipo Menor Preço por item que tem como objetivo a prestação de serviço de
acesso à internet banda larga, conforme condições e exigências contida no edital, com data da reunião
marcada para o dia 21 de janeiro de 2022 às 14:30 horas. Piatã, 13 de janeiro de 2022. Jader Luiz
Azevedo da Palma - Presidente da Comissão.
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