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Prefeitura Municipal de
Candeias publica:
• Pregão Eletrônico N° 009/2020SA - Objeto: Registro de preço para
contratação de empresa, especializada no fornecimento de materiais
médicos hospitalar diversos (mascaras tripla 03 (três) camadas e mascara
pff2/n95), descartáveis, para utilização dos servidores das diversas áreas
da rede municipal de saúde, do município de candeias, nas
especificações, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento,
destinada ao enfretamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
• Pregão Eletrônico N° 010/2020SA - Objeto: Registro de preço para a
contratação de empresa especializada na aquisição de teste rápido
imunogromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IGG e IGM
anti Covid-19, presente em amostras humanas de sangue total, soro ou
plasma, com resultados em até 15 minutos destinados ao enfretamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus.
• Aviso Pregão Presencial Nº 047/2020 - Objeto: Contratação de pessoa
jurídica especializada na prestação de serviços de mão de obra nas
dependências dos diversos órgãos da administração direta do município
de Candeias-Ba.
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Candeias

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
CNPJ N: 13.830.336/0001-23
PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 009 E 010/2020SA
Comunicamos aos interessados que a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO n° 009/2020SA, cujo objeto é Registro de preço para Contratação de Empresa, especializada
no fornecimento de materiais médicos hospitalar diversos (Mascaras tripla 03 (três) camadas e mascara PFF2/N95),
descartáveis, para utilização dos servidores das diversas áreas da rede Municipal de Saúde, do Município de Candeias,
nas especificações, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento, destinada ao enfretamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; art. 4ª, da Lei nº 13.979/2020 de 06 fevereiro
de 2020 / MP N nº 926, de 20 de março de 2020. Acolhimento Proposta: 19/06/2020 a partir das 09h; Abertura das
propostas: 22/06/2020 às 09h; Disputa: 22/06/2020 às 13:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 010/2020SA, cujo objeto é Registro de preço para a contratação de empresa especializada
na aquisição de Teste rápido imunogromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG E IgM anti COVID-19,
presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, com resultados em até 15 minutos destinados ao
enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; art. 4ª, da Lei nº
13.979/2020 de 06 fevereiro de 2020/MPN nº 926, de 20 de março de 2020.), visando atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Candeias - Bahia. Acolhimento Proposta: 19/06/2020 a partir das 09h; Abertura das
propostas: 22/06/2020 às 10h; Disputa: 22/06/2020 às 14:30h. Os Editais estão disponíveis no site www.licitacoese.com.br. Telefone para contato: (71) 3601-2725. E-mail: licitacao.saude.candeias@gmail.com. Eriton dos Santos
Ramos - Presidente da COSEL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
CNPJ N: 13.830.336/0001-23
AVISO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL n° 047/2020, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE
CANDEIAS-BA, que estava SUSPENSA será realizada no dia: 25/06/2020, ás 09h30min. Edital REFORMULADO (COM
ALTERAÇÕES) e seus anexos encontram-se disponível no site https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes.Maiores
informações através do e-mail: copel.pmcandeias@gmail.com. Telefone para contato: (71) 3601-2725. Candeias/BA 12
de junho de 2020. Tatiane Carvalho de Souza - Presidente da COPEL.
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