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Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho 

             COMUNICADO 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia informa aos licitantes que 
adquiriam o Edital Pregão Presencial nº 006/2013 – Objeto: Aquisição de 01 
Veículo, 0 km, 04 portas, capacidade para 05 pessoas, suspensão elevada, motor 
1.0 Flex, cor branca, que por força do Decreto nº 011/2013, o qual decretou 
feriado municipal, que o recebimento das Propostas inicialmente previsto para 
12.03.2013, às 09:00 hs, foi adiado para o dia 13/03/2013 às 11:00hs. Informações 
através do tel. (77) 36572160. Tabocas do Brejo velho, 11 de Março de 2013. 
Joaquim J. Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 

             COMUNICADO 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia informa aos licitantes que 
adquiriam o Edital Pregão Presencial nº 007/2013 – Objeto: Aquisição de produtos 
alimentícios diversos, destinados à merenda escolar, que por força do Decreto nº 
011/2013, o qual decretou feriado municipal, que o recebimento das Propostas 
inicialmente previsto para 12.03.2013, às 14:00 hs, foi adiado para o dia 
18/03/2013 às 09:00hs. Informações através do tel. (77) 36572160. Tabocas do 
Brejo velho, 11 de Março de 2013. Joaquim J. Marques da Silva - Pregoeiro 
Municipal. 


