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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

Nº 199, sexta-feira, 16 de outubro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº FMS047PRP/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
Repetição

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos
(consumo, instrumentais e equipamentos) para serem utilizados nas Unidades Básicas de
Saúde - UBS'S e no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município. TIPO:
Menor Preço por Lote DATA: 29/10/2020, Horário: 09h30min AUDIÊNCIA PÚBLICA:
Secretaria Municipal de Administração, Modernização e Informação Av. Rio Branco Centro,
318, Itaberaba - Bahia. Informações no mesmo local no horário das 08h00min ás
12h00min, telefone (75)3251-0593.

A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, torna público, a
REPUBLICAÇÃO da licitação modalidade Pregão Presencial nº 015/2020 - Processo
Administrativo nº 2.570/2020, objetivando a aquisição de veículos novos para atenderem
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à manutenção dos serviços de
saúde deste município de Formosa do Rio Preto. Tipo menor preço/Lance por lote. Data da
Sessão: 28 de outubro de 2020, às 08:30h (horário local). Local: Sala de reuniões, do prédio
da Prefeitura Municipal, situado na Praça da Matriz, nº 22, Centro de Formosa do Rio
Preto-BA. O Edital poderá ser retirado no endereço citado. Mais informações através do
telefone/fax (77) 3616-2112/2125.

ALFREDO ENRIQUE PEREIRA NETO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI

Formosa do Rio Preto - BA, 15 de outubro de 2020.
TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato:124/2020 Processo Administrativo:033/2020 Pregão Eletrônico 014/2020-Contratante: Prefeitura Municipal de Itagi-Ba-Contratada: com saude comercio e
manutencao de artigos medicos eireli, Pessoa Jurídica De Direito Privado, inscrita no cnpj
sob o n°.35.796.806/0001-12-Objeto: aquisição de material permanente para suprir as
necessidades do hospital municipal de itagi, conforme emenda parlamentar nº 28710011Vigência: Será ate 31/12/2020 Valor Contratual Global: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos
reais) DotaçãoOrcamentaria:0303/2014/44.90.52/023-Data da Assinatura 23/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020
Objeto: Empresa para a execução de obras de construção de Ponto de Apoio para
atendimento na localidade Meio de Campo, Zona Rural, município de Governador
Mangabeira/BA, com recursos do Ministério da Saúde, conforme proposta SISMOB nº
11285.2040001/19-001. Data: 04/11/2020. Horário: 08:30 horas Local: Prefeitura
Municipal. Informações através do Tel: (75) 3638-2682.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2020
Adjudicaçao e Homologação resultado da Chamamento Publico Nº 001/2020, o
prefeito municipal de itagi estado da bahia no uso de suas atribuições legais a vista das
informações e pareceres da comissão permanente de licitação resolve adjudicar e
homologar Chamamento Publico Nº 001/2020, objeto: aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do
programa nacional de alimentação escolar no uso de suas prerrogativas legais e
considerando o disposto na lei nº 11.947/2009, na resolução fnde/ cd n.º 26 de 17 de
junho 2013, na resolução fnde / cd nº 04 de 02 de abril de 2015 e na lei 8.666/93 o que
consta do processo nº 031/2020- tipo "menor preço por item em favor das
empresa:associação de produtores e moradores da lagoa dantas- apmld (cnpj nº
17.983.019/001-06), item -01- valor global r$ 109.050,00 (cento e nove mil, cinquenta
centavos), associação dos produtores e moradores de corerego de pedras (cnpj nº
02.466.115/0001-00),itens:02,03,04,
05,06,
07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33 e 34- valor
global - r$ 292.798,00) duzentos e noventa e dois mil,setecentos e noventa e oito reais),
ana lucia alves andrade (cpf nº 577.385,15), itens- 31-35- valor global - r$ 19.995,00
(dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais

Governador Mangabeira-BA, 15 de outubro de 2020.
LUÍS ARMANDO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 462/2020
Tomada de Preços nº 6/2020. Contratante: Município de Iaçu inscrito no CNPJ
13.889.993/0001-46, Contratada: a Empresa: J QUEIROZ CONSTRUÇOES E COMÉRCIO
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.165.795/0001-56, Valor R$ 213.088,24 (duzentos e treze mil,
oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de obra objetivando a pavimentação em paralelepípedos da
rua Vista Alegre e 1ª Travessa da rua Vista Alegre, com recurso financeiro oriundo da
Cessão Onerosa-Volumes Excedentes do Pré-Sal, Dotação Orçamentária:: 30.1 - Unidade de
Adm. Finanças e Serviços Públicos, 2080 - Des. Urbanístico Municipal, 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações, 0144 - Cessão Onerosa-Volumes Excedentes do Pré-Sal, Assinatura
09/10/2020, VIGÊNCIA - 04 meses, Iaçu-BA, 09 de outubro de 2020.

Itagi - BA, 13 de outubro de 2020.
OLIVAL ANDRADE JUNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020

Dia 03/11/2020, às 14:30h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto:
Contratação de empresa de engenharia para implantação de Sistema de Abastecimento de
Água nos Povoados de Licuri de João de Deus, Serafim, Urandi, Licuri de Belo, Ouricuri de
João Honório, Licuri de Tertão e Fazenda Muribeca, Município de Ibititá - Bahia conforme
convênio FUNASA N.º CV 00773/2018.

O Município de Itagi torna público em referência ao Pregão eletrônico
025/2020, para aquisição de teste rápido do covid-19 para atender à demanda do hospital
municipal de itagi - ADJDICOU o objeto a empresa dl distribuidora de medicamentos
eireli,cnpj: 31.556.536/0001-11, Lote 01 R$ 49.750,00 (quarenta e nove mil, setecentos e
cinquenta reais)
Itagi - BA, 13 de outubro de 2020.
MÔNICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020
Dia 03/11/2020, às 15:30h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto:
Contratação de empresa de engenharia para recomposição de pavimentação em
paralelepípedos no Município de Ibititá - Bahia.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020

O Município de Itagi torna público em referência ao Pregão eletrônico 26/2020,
para aquisição de equipamento de proteção individual (epi) e material hospitalar para
atender às demandas da secretaria municipal de saúde de itagi no combate ao covid-19ADJUDICOU o objeto vencedoras: limp safe comércio de equipamentos eireli- cnpj:
08.973.252/0001-09 lote 1 r$35.000,00( trinta e cinco mil reais) lote 5 r$ 6.493,75 (seis mil,
quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) comercial mf xavier ltda cnpj: 13.388.691/0001-94 lote 2 r$14.424,00( quatorze mil, quatrocentos e vinte e quatro
reais) lote 7 r$8.820,00( oito mil, oitocentos e vinte reais) officermaq comercio de
máquinas equipamentos eireli cnpj: 10.398.142/0001-02, lote 3 r$ 27.899,50 (vinte e sete
mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos) lote 4 r$ 45.108,50(quarenta
e cinco mil, cento e oito reais e cinqüenta centavos) mjs comercio de confecções e
representaçoes e serviços eireli - me - cnpj: 28.219.864/0001- 18, lote 6 (r$ 1.500,00)hum
mil e quinhentos reais).

Dia 03/11/2020, às 16:30h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para reforma das Secretarias, Prefeitura e anexos.
Edital e Informações Fone (74) 3652-1124 e e-mail licitarpmi@gmail.com.
Ibititá-BA, 15 de outubro de 2020.
JOÃO PEDRO MARQUES GOMES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020
Repetição

Itagi - BA, 13 de outubro de 2020.
MÔNICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES
Pregoeira

PROC. ADM.: 123/2020.
A Pregoeira do MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº.
003/2017, comunica aos interessados que fará realizar no dia 28 de outubro de 2020, às
09h30min, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situada na Pça Manoel Novaes,
nº. 08, Centro, Iguaí - Bahia, na forma disposta nas Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02
e alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão Presencial N. 023/2020, do tipo
maior oferta, para contratação de instituição financeira publica ou privada para prestação
de serviços bancários para pagamento de vencimentos, salários, proventos,
aposentadorias, pensões e similares dos servidores da Administração Publica do Município
de Iguaí, Bahia, conforme especificações contidas no Edital, quando serão recebidas as
propostas e documentos de habilitação, nos termos do Edital e seus anexos. O Edital
completo estará disponível através de solicitação no DCCL - Departamento de Compras,
Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel
Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00, gratuitamente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020
Homologação resultado do Pregão eletrônico nº 25/2020, para aquisição de
teste rápido do covid-19 para atender à demanda do hospital municipal de itagi, em favor
empresa dl distribuidora de medicamentos eireli,cnpj: 31.556.536/0001-11, Lote 01 R$
49.750,00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Itagi - BA, 13 de outubro de 2020.
OLIVAL ANDRADE JUNIOR
Prefeito

Iguaí-BA, 15 de outubro de 2020.
EDINEIDE LOUSADO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

Homologação resultado da Pregão eletrônico 26/2020, para aquisição de
equipamento de proteção individual (epi) e material hospitalar para atender às demandas
da secretaria municipal de saúde de itagi no combate ao covid-19- em favor empresa
vencedoras: limp safe comércio de equipamentos eireli- cnpj: 08.973.252/0001-09 lote 1
r$35.000,00( trinta e cinco mil reais) lote 5 r$ 6.493,75 (seis mil, quatrocentos e noventa
e três reais e setenta e cinco centavos) comercial mf xavier ltda - cnpj: 13.388.691/000194 lote 2 r$14.424,00( quatorze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) lote 7 r$8.820,00(
oito mil, oitocentos e vinte reais) officermaq comercio de máquinas equipamentos eireli
cnpj: 10.398.142/0001-02, lote 3 r$ 27.899,50 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e
nove reais e cinqüenta centavos) lote 4 r$ 45.108,50(quarenta e cinco mil, cento e oito
reais e cinqüenta centavos) mjs comercio de confecções e representaçoes e serviços eireli
- me - cnpj: 28.219.864/0001- 18, lote 6 (r$ 1.500,00)hum mil e quinhentos reais).

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2020
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE. ABERTURA: 17 de novembro de 2020: HORARIO: 09:00 H; LOCAL:
Secretaria de Administração Modernização e Informação, situada na Avenida Rio
Branco, nº 318, centro, sala de licitações e contratos. os interessados poderão obter
informações no endereço acima mencionado, das 08:00 as 13:00 horas.
Itaberaba-BA, 24 de julho de 2020.
ZENON LEITE SOUZA
Presidente da Comissão
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020101600167

Itagi - BA, 13 de outubro de 2020.
OLIVAL ANDRADE JUNIOR
Prefeito
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

