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Prefeitura Municipal de
Riachão das Neves publica:
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 06/2022 - Processo
Administrativo Nº. 36/2022 - Contratação de empresa especializada na
aplicação de gramado tipo sintético, visando o melhoramento e
aperfeiçoamento das práticas de esportes no Estádio Municipal de
Riachão das Neves/BA.
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº. 07/2022 - Processo
Administrativo Nº. 35/2022 - Contratação de empresa especializada em
serviços de apoio para pacientes e acompanhantes encaminhados para
Salvador/Ba para atendimento através de T.F.D – Tratamento Fora de
Domicílio, incluindo hospedagem, alimentação e transporte de pacientes e
acompanhantes quando nessa Capital.
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 07/2022 - Processo
Administrativo Nº. 37/2022 - Contratação de empresa para aquisição de
02 (dois) veículos tipo ambulância de simples remoção, aquisição de
Analisador Hematológicos, para realização de diversos exames
necessários no laboratório Municipal, visando o melhoramento do sistema
de saúde deste município.
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 08/2022 - Processo
Administrativo Nº. 38/2022 - Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços na locação de máquinas para atender as
necessidades de todas as secretarias pertencentes a este Município de
Riachão das Neves, em cumprimento aos regramentos da lei Nº
10.520/02.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 36/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves – BA comunica que realizará Pregão Eletrônico n.º
06/2022, Proc. Administrativo nº 36/2022, no dia 05 de abril de 2022, às 12:00 horas, horário local.
Objetivando a contratação de empresa especializada na aplicação de gramado tipo sintético, visando
o melhoramento e aperfeiçoamento das práticas de esportes no Estádio Municipal de Riachão das
Neves/BA. Este Edital estará à disposição partir da publicação no site do Município, e poderá ser
adquirido a qualquer horário no site do Banco do Brasil no seguinte endereço: licitacoes-e.com.br.
Melhores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações e Contratos, das 07:30 às 13h:30min.,
de 2ª à 6ª-feira, pessoalmente, através do telefone (77) 36242136/2233, Ramal 28, ou através de correio
eletrônico para o endereço “rnlicita@hotmail.com”, a partir da divulgação deste.
Riachão das Neves (BA), 16 de março 2022.
Felipe Smith Santos Crisóstomo
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves – BA comunica aos interessados e a população em geral
que realizará Pregão Presencial n.º 07/2022, no dia 05 de abril de 2022, às 09:00 horas, horário local.
Objetivando Contratação de empresa especializada em serviços de apoio para pacientes e
acompanhantes encaminhados para Salvador/Ba para atendimento através de T.F.D – Tratamento
Fora de Domicílio, incluindo hospedagem, alimentação e transporte de pacientes e acompanhantes
quando nessa Capital. Este Edital estará à disposição partir desta publicação, e poderá ser adquirido a
qualquer horário no portal da transparência do Município no seguinte endereço eletrônico:
http://portaldatransparencia.riachaodasneves.ba.gov.br, Melhores informações poderão ser obtidas no
Setor de Licitações e Contratos, das 07:30 às 13h:30min., de 2ª à 6ª-feira, pessoalmente, através do
telefone (77) 36242136/2233, Ramal 28, ou através de correio eletrônico para o endereço
“rnlicita@hotmail.com”, a partir da divulgação deste.

Riachão das Neves (BA), 16 de março 2022.

Felipe Smith Santos Crisóstomo
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves (BA) comunica aos interessados e à população em geral
que realizará licitação pública, modalidade Pregão Eletrônico 07/2022, no dia 06 de abril de 2022, às
09:00 horas, horário local, no Setor de Licitações e Contratos, no prédio desta Prefeitura Municipal,
situado na Praça Municipal, nº. 27, nesta cidade de Riachão das Neves (BA), contratação de empresa para
aquisição de 02 (dois) veículos tipo ambulância de simples remoção, aquisição de Analisador
Hematológicos, para realização de diversos exames necessários no laboratório Municipal, visando o
melhoramento do sistema de saúde deste município. Cópia do edital estará disponível no site da
transparência do Município a partir da divulgação deste. Melhores informações poderão ser obtidas no
Setor de Licitações e Contratos, das 07:30 às 13:30min. de 2ª à 6ª-feira, pessoalmente, através do telefone
(77) 36242136/2233, Ramal 28, ou através de e-mail para o endereço “rnlicita@hotmail.com”.
Riachão das Neves (BA) 17 de março de 2022.

FELIPE SMITH SANTOS CRISOSTOMO
Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 38/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves (BA) comunica aos interessados e à população
em geral que realizará licitação pública, modalidade Pregão Eletrônico, no dia 06 de abril de
2022, às 12:00 horas, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços na locação de máquinas para atender as necessidades de todas as secretarias
pertencentes a este Município de Riachão das Neves, em cumprimento aos regramentos da lei Nº
10.520/02. Este Edital estará à disposição a partir desta publicação, e poderá ser adquirido a
qualquer horário no “site” www.licitacoes-e.com.br, Maiores informações no endereço: Praça
Municipal, 27 – Centro – Riachão das Neves - Bahia. CEP – 47.970-000 das 07:30min. às
13:30min.; e-mail: rnlicita@hotmail.com e Tel.: 77 - 3624.2136/2233.
Riachão das Neves (BA), 17 de março de 2022.
FELIPE SMITH SANTOS CRISÓSTOMO
Pregoeiro Municipal
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