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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

Processo Administrativo nº 1498/2021-PMI
O Prefeito Municipal de Itacoatiara, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o teor do JULGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO apresentado pelo Pregoeiro,
para Aquisição de eletromésticos, através da Emenda Parlamentar nº 23400.002196/202011, que beneficiarão as escolas da rede municipal de ensino de educação da zona urbana
e rural do Município de Itacoatiara, oriundo do Processo Administrativo nº 1498/2021PMI; CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios
legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível
e satisfatória ao interesse público;
R E S O L V E:
HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro de adjudicar o Julgamento e
Documentação de Habilitação em favor da empresa vencedora para os itens abaixo:
¸E T C P MONTEIRO EIRELI - CNPJ:14.773.111/0001-45, para os itens 01, 02, 03
e 04, com valor global de R$ 396.883,00 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e
oitenta e três reais).

O município de Campo Alegre de Lourdes-BA, através do seu pregoeiro oficial
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
013/2021. Processo Administrativo 117/2021. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto:
contratação de empresa(s) para a execução dos serviços de transporte escolar para alunos
matriculados na rede municipal de ensino e para alunos matriculados no ensino médio da
rede estadual de ensino, abrangendo a zona urbana e a zona rural do município de Campo
Alegre De Lourdes/BA. O início acolhimento das propostas será a partir das 09:00 horas do
dia 29/07/2021 e o limite de acolhimento das propostas até as 08:00 horas do dia
02/08/2021 (Horário de Brasília), abertura das propostas serão as 09:00 horas do dia
02/08/2021 (Horário de Brasília), onde o Início da sessão pública: será 09:00 horas do dia
03/08/2021 (Horário de Brasília). Os interessados poderão obter o Edital no Portal da
Prefeitura, no site www.licitacoes-e.com.br e no Setor de Licitações.
Em 21 de Julho de 2021.
GEISON FERREIRA DOS SANTOS

Itacoatiara 20 de julho de 2021.
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2021
Repetição

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - TP
O Município de Jutaí-AM, torna público o Extrato do Termo de Contrato Nº 002/2020-TP,
oriundo da Tomada de Preço nº 002/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada
em obras de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal São Sebastião, na
Comunidade Copatana - Zona Rural do Município de Jutaí-Am, conforme Convênio Nº
50/2019 (Secretaria de Estado de Educação e Desporto); 1. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
JUTAÍ-AM, pessoa jurídica inscrito no CNPJ sob o n° 04.285.896/0001-53; 2. CONTRATADA:
RIO NEGRO EMPREENDIMENTOS - ME (Amri Gomes Ferreira), pessoa jurídica inscrito no
CNPJ sob o nº 34.303.788/0001-27; 3. VALOR: R$ 406.187,56 (quatrocentos e seis mil,
cento e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos); 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTRIA: Nota
de Empenho Nº 07059 (Programa de Trabalho Nº 12.361.3283.1323.00006; FONTE DE
RECURSO 0100; NATUREZA DA DESPESA 44404234; Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura 02.06.00; Realização de Obras e Infraestrutura para o Município
15.451.0091.1.0009; Elemento de Despesa 44.90.51.100; Obras e Instalações - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; PRAZO: O prazo de vigência é de 90 (noventa)
dias.

Comunicamos aos interessados a REPUBLICAÇÃO do edital da licitação
supracitada que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,
CADASTRO E LEVANTAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ORÇAMENTOS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA por motivo de alteração. A
nova data será 09/09/2021 ás 09:00 horas. Comunicamos ainda que o Edital será
republicado no site http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações tel.
(0xx75) 3422-8607.
Alagoinhas-BA, 20 de julho de 2021.
ROBÉRIO NEVES DE SOUZA
Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
SECRETARIA MUN. DE ADM. GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2021
Torna Público Aos Interessados que na data, horário e local abaixo indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, de acordo com as condições deste Edital, por meio da internet: www.licitacoese.com.br OBJETO: Objetivando a contratação de sociedade empresarial especializada para
aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Central de Abastecimento
Farmacêutico e Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais do ramo, inclusive individuais, que atendam as
condições deste Edital e seus Anexos. DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO
EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital estará disponível para consulta e retirada nos sítios:
www.doem.org.br/ba/alcobaça/editais e www.licitacoes-e.com.br e na sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Alcobaça, localizada na Pça São Bernardo, 330, Centro, Alcobaça BA, CEP: 45.910-000, no horário local das 07h00min (sete) às 13h00min (treze) horas do
dia 21 de julho de 2021, até as 08h:00min do dia 03 de agosto de 2021. DATA/HORA PARA
ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a partir da liberação do Edital pelo
licitacoes-e até as 08h:00min do dia de 03 de agosto de 2021, horário limite estabelecida
sendo uma hora antes do início da Sessão Pública. Até a abertura da sessão, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. DATA E HORA PARA
DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO: a partir das 09h:00min do dia 03
de agosto de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021
Objeto: Serviços de Construção do Muro da Escola Vila Nova. Documentação e Propostas:
serão recebidos até às 09:00hs do dia 09/08/2021 quando terá início a sessão destinada ao
credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e documentação. Local: Na sala
da CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 - Centro - Secretaria Municipal de Administração
Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF. Poderá ser retirado em mídia (pen drive/CD ou
DVD) gratuitamente no setor de licitações da Prefeitura de Tefé ou impresso mediante
pagamento da DAM referente a despesas da impressão no valor de R$ 70,00 reais, a ser
retirado no Setor Tributário da Prefeitura de Tefé. Informações poderão ser obtidas no
setor de licitações no horário de 08hs às 12hs.Tefé-AM,19 de julho de 2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021
Objeto: Serviços de Reforma da Escola Flora Agrícola. Documentação e Propostas: serão
recebidos até às 09:00hs do dia 11/08/2021 quando terá início a sessão destinada ao
credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e documentação. Local: Na sala
da CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 - Centro Secretaria Municipal de Administração Geral,
Planejamento e Finanças - SEMAF. Poderá ser retirado em mídia (pen drive/CD ou DVD)
gratuitamente no setor de licitações da Prefeitura de Tefé ou impresso mediante
pagamento da DAM referente a despesas da impressão no valor de R$ 70,00 reais, a ser
retirado no Setor Tributário da Prefeitura de Tefé. Informações poderão ser obtidas no
setor de licitações no horário de 08hs às 12hs.Tefé-AM,19 de julho de 2021

Alcobaça - BA, 20 de julho de 2021.
GIVALDO MUNIZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021
Repetição

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021
Objeto: Serviços de Reforma do Ginásio Coberto do Caiambé. Documentação e Propostas:
serão recebidos até às 09:00hs do dia 13/08/2021 quando terá início a sessão destinada ao
credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e documentação. Local: Na sala
da CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 - Centro Secretaria Municipal de Administração Geral,
Planejamento e Finanças - SEMAF. Poderá ser retirado em mídia (pen drive/CD ou DVD)
gratuitamente no setor de licitações da Prefeitura de Tefé ou impresso mediante
pagamento da DAM referente a despesas da impressão no valor de R$ 70,00 reais, a ser
retirado no Setor Tributário da Prefeitura de Tefé. Informações poderão ser obtidas no
setor de licitações no horário de 08hs às 12hs.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Baianópolis/Bahia, devidamente autorizada pelo Decreto 050/2021, torna público para
conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 002/2021
Objeto: Aquisição parcelada de material e equipamentos odontológico a serem utilizados
pelo fundo municipal de saúde deste município de Baianópolis. Sessão de Abertura:
03/08/2021 às 09:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº 863014. Técio de Andrade Bezerra Pregoeiro. Baianópolis/Ba, 20 de julho de 2021.

Tefé-AM,19 de julho de 2021.
À COMISSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Baianópolis/Bahia, devidamente autorizada pelo Decreto 050/2021, torna público para
conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 006/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
para compor o cardápio da merenda escolar a ser distribuída nas escolas da rede municipal
de educação deste município de Baianópolis. Sessão de Abertura: 13/08/2021 às 11:00
horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoese.com.br, através do nº 877606.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Urucurituba, através da CML torna público para
conhecimento a RETIFICAÇÃO do edital do Pregão Eletrônico n°. 003/2021, cujo objetivo
é a eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado oriundo de Termo de
Compromisso de Emendas nº 202101335-5, que: 1. Retifica-se o item 5 - Solicitação e
Prazo para a Entrega dos Objetos, do Termo de Referência do Edital 003/2021,
processo Administrativo n° 0457/2021. Onde se lê: 5.1. A solicitação para o
fornecimento dos itens descritos acima, respeitados seus quantitativos máximos
registrados em ata, será feita de acordo com a necessidade da Administração Pública,
através da emissão de autorização de compra ou requisição de fornecimento, expedida
pelo Prefeito Municipal, e entregue ao fornecedor, em seus respectivos
estabelecimentos comerciais, o qual deverá providenciar dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades fixadas em contrato e o
cancelamento do registro de preços. Leia-se: 5.1. A solicitação para o fornecimento dos
itens descritos acima, respeitados seus quantitativos máximos registrados em ata, será
feita de acordo com a necessidade da Administração Pública, através da emissão de
autorização de compra ou requisição de fornecimento, expedida pelo Prefeito
Municipal, e entregue ao fornecedor, em seus respectivos estabelecimentos comerciais,
o qual deverá providenciar dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de
aplicação das penalidades fixadas em contrato e o cancelamento do registro de preços.
2. Sendo ratificadas as demais disposições contidas em edital; 3. Fundamentação Legal,
§ 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993.

Baianópolis-BA, 20 de julho de 2021.
TÉCIO DE ANDRADE BEZERRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021/PE

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Banzaê-BA torna público para
conhecimento dos interessados, a realização do Pregão Eletrônico nº. 015/2021/PE, no dia
03/08/2021, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção de ares condicionados automotivos da frota municipal, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos. Edital disponível no site https://bll.org.br/ ou através do e-mail: licitacaobanzae@outlook.com - Banzaê - Ba, nos
horários das 08:00hs às 12:00hs.
Em 20 de julho de 2021.
PEDRO SILVA ALMEIDA COSTA
Pregoeiro

Urucurituba-AM, 20 de julho de 2021.
ADEL MARQUES DA SILVA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021072100250
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