
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021. A Prefeitura Municipal de Angical, 
estado da Bahia, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N° 
017/2021 referente à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e 
operacional para atender as necessidades do município de Angical/BA, em virtude da alteração da modalidade Pregão 
Presencial para Pregão Eletrônico. Lindberg de Oliveira/Pregoeiro. Angical/BA, 09 de setembro de 2021. 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. A Prefeitura Municipal de Angical, Estado da Bahia, torna 
público que realizará no dia 22 de setembro de 2021 às 09h:00min, sobre critério de menor preço por lote, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico PE 014/2021, cujo objeto é à contratação de empresa para aquisição de veículos automotores e 
bicicletas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará disponível nos sites www.bll.org.br e 
www.angical.ba.gov.br. Informações e esclarecimentos à Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, n° 01, Centro – Angical – Bahia, 
CEP: 47.960-000 ou através do e-mail licitacão@angical.ba.gov.br. Angical/BA, 09 de setembro de 2021. Lindberg de 
Oliveira/Pregoeiro. 

  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021. A Prefeitura Municipal de Angical, Estado da Bahia, torna 
público que realizará no dia 24 de setembro de 2021 às 08h:30min, sobre critério de menor preço global, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico PE 015/2021, cujo objeto é à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do município de Angical/BA,. O edital estará 
disponível nos sites www.bll.org.br e www.angical.ba.gov.br. Informações e esclarecimentos à Praça Durvalmerindo Bandeira 
Coité, n° 01, Centro – Angical – Bahia, CEP: 47.960-000 ou através do e-mail licitacão@angical.ba.gov.br. Angical/BA, 09 de 
setembro de 2021. Lindberg de Oliveira/Pregoeiro. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021. A Prefeitura Municipal de Angical torna pública a Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nas quantidades e especificações 
técnicas, para o atendimento de alunos matriculados na da rede municipal de ensino do Município de Angical, com entrega 
parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. O recebimento da documentação e do projeto de 
venda ocorrerá no dia 14 de outubro de 2021, às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Durvalmerindo 
Bandeira Coité, n° 01, Centro – Angical – Bahia, CEP: 47.960-000. O edital estará à disposição dos interessados no site 
www.angical.ba.gov.br. Quaisquer informações através do e-mail licitacão@angical.ba.gov.br. Angical/BA, 09 de setembro de 
2021. Lindberg de Oliveira/Pregoeiro. 
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