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PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2020
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato
nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 011/2020, no dia
05/03/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação de Empresa para prestação de serviços
de borracharia para uso pelas Secretarias que compõem a estrutura administrativa do
Município de Iguaí/BA, compreendendo os serviços descritos no Termo de Referencia do
Edital. O Edital poderá ser adquirido no DCCL - Departamento de Compras, Contratos e
licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08,
Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às 12H00.

O Prefeito do Município de Correntina, Estado da Bahia, torna público para
conhecimentos de todos, a Homologação do objeto da Licitação Pregão Presencial nº
002/2020, para contratação de empresas para fornecimento, parcelado, de gêneros
alimentícios diversos que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município,
conforme descritos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, utilizando o critério de
Menor Preço por Lote para julgamento das propostas, às licitantes habilitadas e
vencedoras do certame, qual seja as empresas COMERCIAL MAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ
nº 11.260.603/0001-49 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos
lotes I, II, IV, VII e XIV com valores de R$ 538.999,97 (quinhentos e trinta e oito mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), R$ 31.549,12 (trinta e um
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos), R$ 29.000,00 (vinte e nove mil
reais), R$ 61.506,47 (sessenta e um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e sete
centavos) e R$ 42.899,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e
quarenta e nove centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$ 703.955,05
(setecentos e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) para os itens
vencidos; MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, inscrita no CNPJ nº 07.305.513/0001-50 que,
outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes III, V, VI e XII com valores
de R$ 18.799,75 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
centavos), R$ 17.760,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta reais), r$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais) e R$ 187.999,07 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e
noventa e nove reais e sete centavos), respectivamente, perfazendo o valor total de R$
278.558,82 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e
dois centavos) para os itens vencidos; AMAURI PEREIRA DE CASTRO-ME, inscrita no CNPJ
nº 02.131.826/0001-15 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos
lotes VIII e IX R$ 37.082,72 (trinta e sete mil e oitenta e dois reais e setenta e dois
centavos) e R$ 68.998,99 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa
e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 106.081,71 (cento e seis mil e oitenta e
um reais e setenta e um centavos) para os itens vencidos; CARMELITO DE SOUZA
NOGUEIRA JÚNIOR, inscrita no CNPJ nº 09.616.899/0001-46 que, outrossim, reduziu sua
proposta de preço apresentada no Lote X com valor de R$ 132.757,24 (cento e trinta e
dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) para os itens
vencidos; MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.487.309/0001-28
que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada no Lote XI com valor de R$
406.899,46 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis
centavos) para os itens vencidos; e LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME,
inscrita no CNPJ nº 01.278.222/0001-33 que, outrossim, reduziu sua proposta de preço
apresentada no Lote XIII com valor de R$ 371.492,20 (trezentos e setenta e um mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos) para os itens vencidos, perfazendo
o valor global de R$ 1.999.744,48 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos
e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO de
05/02/2020.

Iguaí-BA, 17 de fevereiro de 2020.
EDINEIDE LOUSADO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
AVISO DE ADIAMENTO

O Município de Itacaré/BA ,através da sua Comissão Permanente de Licitação
torna público, que por alteração na Planilha Orçamentaria a abertura da TP001/2020, fica
adiada para o dia 06/03/2020, às 09:00hs. Interessados deverão retirar o edital, das
09:00hs as 13:00hs, no prédio anexo da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Rui
Barbosa-11-Centro, Itacaré-Ba. Ou através do email itacare.licitacoes@gmail.com.
Itacaré-BA, 18 de fevereiro de 2020.
ENEIDE BAHIA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

A CPL da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço por Lote, visando a Aquisição de Equipamentos, Peças
e Suprimentos de Informática a fim de atender as demandas das Secretarias desta
Municipalidade. Início de acolhimento das propostas: 20/02/2020, às 09h00min até às
08:h59mim do dia 06/03/2020. Abertura das propostas: 06/03/2020, às 09h00min. Início
da sessão da disputa dos lances: 06/03/2020 às 10h00min. Local/Site: www.licitacoese.com.br. Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF). T:(73)3294-3132 - O Edital estará disponível para consulta e
retirada de cópia no site: www.itamaraju.ba.gov.br. Em 17/02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020

Correntina-BA, 12 de fevereiro de 2020.
NILSON JOSÉ RODRIGUES

A CPL da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando a Aquisição de Uniformes e Acessórios
Escolares destinados a Escola Militar do Município de Itamaraju/Ba. Início de acolhimento
das propostas: 20/02/2020, às 09h00min até às 08:h59mim do dia 09/03/2020. Abertura
das propostas: 09/03/2020, às 09h00min. Início da sessão da disputa dos lances:
09/03/2020 às 10h00min. Local/Site: www.licitacoes-e.com.br. Referência de Tempo: Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). T:(73)3294-3132
- O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no site:
www.itamaraju.ba.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila torna público, que realizará no dia
10/03/2020, às 10h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na
modalidade Chamada Pública nº 001/2020, cujo objeto é Credenciamento de empresas
para prestação de serviços de reabilitação, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses. Os interessados poderão obter
informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br)
bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de
Dias d'Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n - Dias d'Ávila, Tel.
nº: (71) 3648-3503. Dias d'Ávila, 18 de fevereiro de 2020 - Mateus Oliveira Souza Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020
A CPL da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço por Lote, visando a Aquisição de Eletrônicos e
Eletrodomésticos, Material de Escritório e Ar condicionado para atender todas as
Secretarias da Prefeitura municipal de Itamaraju. Início de acolhimento das propostas:
20/02/2020, às 09h00min até às 08:h59mim do dia 10/03/2020. Abertura das propostas:
10/03/2020, às 09h00min. Início da sessão da disputa dos lances: 10/03/2020 às 10h00min.
Local/Site: www.licitacoes-e.com.br. Referência de Tempo: Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF). T:(73)3294-3132 - O Edital estará
disponível para consulta e retirada de cópia no site: www.itamaraju.ba.gov.br.

Dias D'Ávila-BA, 18 de fevereiro de 2020.
MATEUS OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020-PE-FMS

Em 18 de fevereiro de 2020.
JUCENILZA C. FAVALESSA DE ALMEIDA
Pregoeira

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Guanambi - BA, designado
através do Decreto nº 586, de 02 de Agosto de 2019, leva ao conhecimento dos
interessados, que realizará licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-20PE-FMS em
05/03/2020 às 09:00h (Horário Brasília) no site www.licitacoese.com.br, OBJETO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10)
DESTINADOS AO REABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, UTI-MÓVEL E OUTROS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTOS PARA SALVADOR E OUTRAS
CIDADES DA BAHIA. " (TRECHO MARACÁS). O Edital encontra-se disponível no site:
www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br, sob o n° 804986 e na sede
da Secretaria Municipal de Saúde de Guanambi-BA. Maiores informações no Setor de
Licitação de 07h00min às 13h00min. Fone: (77) 3452-4507 - Divulgação dos outros atos Diário Oficial - site: www.guanambi.ba.gov.br. 18/02/2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Itamaraju, através de sua presidente de Comissão de Licitação,
designada por meio da Portaria nº 01 de 02 de janeiro de 2020, torna público a
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Tomada de Preços nº 002/2020, cujo objeto é a Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Obra e Engenharia para Pavimentação
de Diversas Ruas no Município de Itamaraju, publicado em 11/02/2020, no Diário Oficial do
Município, Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial da União, em decorrência da
retificação na qualificação técnica. Permanecendo a sessão agendada para o Dia
02/03/2020, às 09h00min.

JOSUÉ PEREIRA DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

Itamaraju-BA, 17 de fevereiro de 2020.
JUCENILZA C. FAVALESSA DE ALMEIDA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2020
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato
nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 009/2020, no dia
04/03/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação de Empresa para aquisição de material
de expediente, visando atender as necessidades das Secretarias que compõem a estrutura
da prefeitura do Município de Iguaí/BA, durante o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital
completo estará disponível 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.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020
Objeto: Contratação de empresa do ramo p/ o fornecimento Materiais de construção. Fica
determinada nova data dia 17.03.2020 às 08h30min, no DCCL Prefeitura Municipal de
Itapetinga, Pça. Dairy Valley, nº 338, 1º andar, Centro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020

A PREGOEIRA DE LAF. COUTINHO, informa que o Pregão Presencial nº 07/2020.
Objeto: Contratação de empresa p/ locação de estruturas diversas e equipamentos p/
atender as atividades e eventos promovidos por este Município no ano de 2020, mediante
SRP, com data de realização p/ o dia 18/02/2020 - às 09:30hs foi prorrogada p/ o dia
06/03/2020 às 08:30, devido a necessidade de alteração na especificação do item licitado.
Local: Rua Assemiro Marques de Andrade. Inf. por e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou
Tel. (73) 3541-2125.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2020
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato
nº. 003/2017, torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 010/2020, no dia
04/03/2020, às 14H30, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para
compor o cardápio da merenda escolar, visando atender aos alunos da Rede Municipal de
Ensino, Programa TOPA, EJA e Mais Educação, com previsão de consumo até 30 (trinta) de
dezembro de 2020 (dois mil e vinte). 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.
Iguaí/BA, até o dia 03/03/2020.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020021900164

Nº 35, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

L. Coutinho, 17 de Fev de 2020.
BRUNA S. NERIS
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