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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021- CR.FMS

A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, comunica a todos os interessados que realizará a seguinte Licitação:

A Prefeitura Municipal de Candiba/BA, sediada na Praça Kennedy, nº 01,
Centro, na Cidade de Candiba-BA, por sua Comissão Permanente de Licitação, com base na
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que no período de 14 de julho de
2021 até o dia 30 de novembro de 2021, das 08h00min ás 12h00min, no setor de licitação,
na sede da Prefeitura, nesta Cidade de Candiba, serão recebidas as documentações
relativas ao CREDENCIAMENTO Nº 003/2021- CR.FMS, objetivando a contratação de
serviços de profissionais especializados na área de saúde para atender às demandas
Médicas Ambulatoriais, Hospitalares e Cirúrgicas de atuação na Rede Própria e
Complementar de Atenção à Saúde, deste Município de Candiba, Estado da Bahia,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O
Edital estará à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município de
Candiba,
endereço
eletrônico:
http://www.candiba.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes. Podendo ser solicitado via
e-mail: candibalicitacao@hotmail.com e/ou na sede da Prefeitura Municipal de
Candiba/BA, das 08h00min às 12h00min. Candiba - Bahia, 13 de julho de 2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021
Tipo maior lance ou oferta. Objeto: Contratação de instituição bancária para operar os
serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de
pagamento dos servidores ativos, inativos, pensionistas e fornecedores deste Município,
conforme descritos no Anexo I - Termo de Referência do Edital. Abertura no dia
27.07.2021, às 10:00 horas.
Os interessados poderão obter o Edital e seus anexos, juntamente com o termo
de referência, na página do Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico
www.brejolandia.ba.gov.br. Informações cpl.pmb.ba@gmail.com
GELSON C. DOS SANTOS
Pregoeiro

SOLANGE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100-21SRP

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caetité - BA, designado através da
Portaria nº 153, de 12 de março de 2021, leva ao conhecimento dos interessados, que
realizará
licitação
em
27/07/2021
às
09h00min,
no
site
http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. OBJETO: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de aparelhos e acessórios destinados a atender demanda da
Secretaria de Saúde do município de Caetité-Ba. O Edital encontra-se disponível no site:
https://caetite.ba.gov.br/,
no
site
http://www.comprasnet.gov.br/,
no
e-mail
licitacao@caetite.ba.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal. Maiores informações no
Setor de Licitação das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. Divulgação
dos outros atos - Diário Oficial - site: www.caetite.ba.gov.br.

A CPL, torna público que a CONCORRÊNCIA n° 002/2021 PA nº 072/2021. Tipo:
MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I COM BASE NO FNDE (LOTE I), ESCOLA DE 06 (LOTE II) E 12
SALAS PADRÃO FNDE (LOTE III) NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, com sessão de
abertura marcada para o dia 15/07/2021 ás 09:00hrs, fica PRORROGADA para o dia
17/08/2021 ás 09:00hrs. Edital em: https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Local:
Escola de Arte e saber, Praça da Bandeira S/N - Auditório da Escola - Castro Alves. Motivo:
Para adequações necessárias no edital.
NAIANE SOUZA
Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102-21SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de CAETITÉ - BA designado através da
Portaria Nº 153 de 12 de março de 2021, considerando que o aviso de abertura do referido
certame não cumpriu aquilo que aduz o art. 4º, V, da Lei 10.520/02, fica remarcada para
o
dia
em
27/07/2021
às
09h00min,
no
site
http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, em decorrência da não publicação
do aviso de licitação anteriormente. OBJETO Registro de preços para futura e eventual
aquisição de coletores destinados a atender demanda da Secretaria de Saúde do município
de CaetitéBa. O Edital encontra-se disponível no site: https://caetite.ba.gov.br/, no site
http://www.comprasnet.gov.br/, no e-mail licitacao@caetite.ba.gov.br e na sede da
Prefeitura Municipal. Maiores informações no Setor de Licitação das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site:
www.caetite.ba.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021-SRP
O Pregoeiro do Município de Cipó/BA torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 026/2021-SRP. Tipo/Critério de Julgamento: Menor Preço
por valor global. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de gestão, organização e de serviços técnicos na
área de saúde, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Cipó. Sessão de abertura: 26/07/2021, às 09h00min. Local: Setor de Licitações, Praça
Juracy Magalhães, S/N, Município de Cipó, Bahia, CEP 48.450-000. Fundamento Legal: Lei
nº 10.520/02, Lei 8.666/93, e LC 123/06. O Edital estará disponível no endereço eletrônico:
http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor de licitações localizado no endereço
supramencionado.
Informações
através
do
tel.
(75)
3430-1023,
e-mail:
cipo.licitacao@gmail.com

CARLOS CHARLES SOUZA GOMES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

EVERSON COSTA SOUZA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0353/21
O Município de Campo Formoso, Estado da Bahia, torna público que às
09h00min do dia 27/07/21, na sala onde funciona o Setor de Licitações, realizará a licitação
acima citada, regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, e usas
alterações posteriormente introduzidas. Objeto é a contratação empresa especializada na
prestação de serviços de locação de software para recursos humanos, folha de pagamento
e portal do servidor, via web com servidor on line, banco único de dados, usuários e
acessos ilimitados através de navegador de internet, destinados ao atendimento das
diversas secretarias e setores do município de campo formoso/Ba, tipo menor preço global.
O edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no site
www.campoformoso.ba.gov.br, através do link "Portal da Transparência/licitações" ou
www.doem.org.br/campoformoso. Maiores informações poderão ser obtidas junto à
Comissão Permanente de Licitações no horário de expediente das 08h00min às 13h30min,
pelos telefones (74) - 3645- 1302.

Termo Aditivo tem por objetivo a aplicação de acréscimos legais e prorrogação do prazo de
vigência do contrato de nº 158/2020, por período de 60 (sessenta) dias. Processo
Licitatório TP nº 15/2020. Objeto: contratação de empresa especializada na área de
engenharia para execução obras e serviços de construção de duas praças públicas no Bairro
da Estação, situada na sede do Município de Conceição do Almeida - Bahia, conforme
contrato CEF 0535716-86 (FINISA). Acréscimos: R$ 9.966,78 (nove mil, novecentos e
sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), 6,20%. Supressões R$ 9.457,71 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) Vencimento da
Prorrogação: 13/08/2021. Base Legal: Para os Acréscimos e Supressões: Inciso I, 'a" e § 1º
do art. 65 da lei 8.666/93, consubstanciando o Parágrafo Segundo da Cláusula Décima do
contrato original. Para a Prorrogação Contratual: Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima
Primeira do Contrato Original, em obediência ao art. 57, § 1º, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações.CONTRATADA: CGN CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº. 12.363.508/0001-33.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 SRP

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0367/21
O Município de Campo Formoso, Estado da Bahia, torna público que às
09h00min do dia 26/07/21, na sala onde funciona o Setor de Licitações, realizará a licitação
acima citada, regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, e usas
alterações posteriormente introduzidas. Objeto contratação de empresa para a eventual
prestação de serviços de poda de árvores com trituração e remoção do material resultante
e limpeza do local de operação localizados na sede e interior do município de Campo
Formoso-Bahia, através do sistema de registro de preços tipo menor preço global. O edital
contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no site
www.campoformoso.ba.gov.br, através do link "Portal da Transparência/licitações" ou
www.doem.org.br/campoformoso. Maiores informações poderão ser obtidas junto à
Comissão Permanente de Licitações no horário de expediente das 08h00min às 13h30min,
pelos telefones (74) - 3645-1302.

A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida-BA, através de seu pregoeiro
oficial, torna público que realizará processo licitatório, na modalidade pregão, do tipo
eletrônico por Registro de Preço, para a seleção das melhores propostas para eventuais e
futuras aquisições de materiais e insumos hospitalares visando atender as necessidades
dos serviços de saúde na atenção básica, atenção especializada e nas ações de
enfrentamento à covid-19, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência anexo I do edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote. Data da Sessão: Dia 28/07/2021. Horário da
Abertura: às 08h:30min (horário de Brasília), Horário da Sessão: às 09h:00min (horário de
Brasília). Edital completo para consulta e retirada nos endereços eletrônicos:
www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº. 877890) e http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitaalmeida2@gmail.com.
EGBERTO DE ALMEIDA CARDOSO FILHO
Pregoeiro

Campo Formoso - Ba, 13 de julho de 2021.
MARCIO FREITAS DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 35/21

Será realizado no dia 27/07/2021 às 09h, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço
Por Ítem. Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de Pneus, (ítem fracassado
e outras demandas), para atender as necessidades da Administração Pública Municipal,
conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Número da licitação no portal
do Banco do Brasil (BB licitações-e): 882199. Informações, das 08h às 12h.
www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br

Às 9h de 27/07/21. Objeto: aquisição de medicamentos, materiais e instrumentos
hospitalares. Edital: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail:
licitacoes@canarana.ba.gov.br.
Canarana/Ba, 13 de julho de 2021.
ROMEU XAVIER DE SOUSA.
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021071400258

LÍVIA MARTINS CARNEIRO
Pregoeira
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