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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ÉSPECIE: Termo Aditivo nº. 002 do Contrato nº. 159/2019 - Processo Administrativo nº.
022/2019 - Pregão Presencial nº. 006/2019-PMI/BA - CONTRATANTE: Município de
Ibotirama, através do Fundo Mun. de Educação; CONTRATADA: MARIA DIVA DE SOUZA DE
IBOTIRAMA-ME; OBJETO: Acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) nos itens
contratados com estoque zerado; Fundamento Legal: Lei 8.666/93; SIGNATÁRIOS: Pelo
Contratante, Edcarlos Almeida de Queiroz, e pela Contratada: Maria Diva de Souza.

CNPJ: 10.556.184/0001-24

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020-FMS/BA

O Secretário Mun. de Saúde, no uso de suas atribuições legais torna público a
homologação do Pregão Presencial nº 001/2020-FMS/BA que teve como vencedora do
LOTE 01 a empresa: CASA DE APOIO AS PREFEITURAS LTDA, com o valor total de R$
90.000,00 (noventa mil reais), referente ao Processo nº 029/2020, cujo objeto contratação
de serviços de hospedagem e alimentação para atender às necessidades de pacientes e
acompanhantes do TFD do município em tratamento de saúde na cidade de Salvador-Ba,
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-Ba. O processo licitatório
encontra-se com vista franqueada aos interessados.

ADEMILTON M. SANTOS
CNPJ: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2020-PMI/BA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020-
PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa
especializada nos serviços de veiculação: Spot em rádio AM e/ou FM, TV, produção e
gravação de spot, veiculação de avisos em carros de som, e apresentação de eventos em
geral, visando suprir as necessidades de trabalho junto às atividades desenvolvidas pelas
secretarias municipais, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo
Municipal de Assistência Social, do município de Ibotirama, que será realizada no dia 31 de
março de 2020, às 08h 30min, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as
informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h, pelo
telefone 77 3698-1512.

NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SÁ TELES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-SRP

O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico-SRP Nº
008/2020, para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL E D I ES E L
S10) EM ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, Recebimento das
propostas: até 31/03/2020 às 10:00h. Abertura das propostas: 31/03/2020 às 10:15h. Início
da sessão de disputa de preços: 31/03/2020 às 10:30h. O edital poderá ser adquirido na
Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.doem.org.br. Licitação BB nº 808561
Informações no setor de licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com.

Itabuna, BA, 18 de março de 2020.
LUCIANE C. S. BARRETO

Pela Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2020

O Município de Itagi Torna Público a reabertura do Pregão Presencial
N.003/2020, para aquisição de material permanente e informática, para atender as
necessidades da secretaria de saúde, nos termos do Edital e seus anexos, a presente
licitação será regida pela lei federal 10.520 de 17/07/2002 e lei nº 8.666, de 21/06/1993,
e suas respectivas alterações, a sessão pública fica remarcada para o dia 10/03/2020 ás
09:00 hs, Av. Nilton Vaz , n° 95 - Itagi - Bahia s/n, no prédio da prefeitura municipal,
ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
diário oficial do município. Aos interessados, a solicitação de Edital deverá ser feita através
do Endereço: Av. Nilton Vaz, n° 95 - Itagi- Bahia- das 08:00 às 12:00h - Jean Karine dos
Santos (Pregoeira), Itagi,16/03/2020

Itagi - BA, 16 de março de 2020
JEAN KARINE DOS SANTOS

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 7/2020

O Município de Itagi Torna Público que no dia 27/03/2020 às 09:00 horas, Av.
Nilton Vaz , n° 95-Itagi - Bahia ,95, no prédio da prefeitura municipal, estará realizando
sessão de pregão eletrônico objeto, licitação a seleção das melhores propostas para
eventual : aquisição de material odontológico. data da disputa: dia 27/03/2020 às 09:00
horas - horário de Brasília. no site do banco do brasil - www.licitacoes-e.com.br - acesso
identificado. edital à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.b - Menor
Preço por lote, nos termos do Edital e seus anexos, a presente licitação será regida pela lei
federal 10.520 de 17/07/2002 e lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas respectivas alterações,
ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
diário oficial do município informações: (73) 3539-2011 / (73)99140-0327.

Itagi - BA, 16 de março de 2020
MONICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2020

O Município de Itagi Torna Público que no dia 26/03/2020 às 09:00 horas, Av.
Nilton Vaz , n° 95-Itagi - Bahia ,95, no prédio da prefeitura municipal, estará realizando
sessão de pregão eletrônico objeto, licitação a seleção das melhores propostas para eventual
: aquisição de pneus, câmaras e protetores através do sistema registro de preços para suprir
as necessidades da frota oficial da prefeitura municipal de Itagi. data da disputa: dia
26/03/2020 às 09:00 horas - horário de Brasília. no site do banco do brasil - www.licitacoes-
e.com.br - acesso identificado. edital à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-
e.com.b - Menor Preço por lote, nos termos do Edital e seus anexos, a presente licitação será
regida pela lei federal 10.520 de 17/07/2002 e lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas respectivas
alterações, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão
publicados no diário oficial do município informações: (73) 3539-2011 / (73)99140-0327.

Itagi - BA, 16 de março de 2020
MONICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 6/2020

O Município de Itagi Torna Público que no dia 26/03/2020 às 14:00 horas, Av.
Nilton Vaz , n° 95-Itagi - Bahia ,95, no prédio da prefeitura municipal, estará realizando
sessão de pregão eletrônico objeto, licitação a seleção das melhores propostas para
eventual : aquisição de material hospitalar. data da disputa: dia 26/03/2020 às 14:00 horas
- horário de Brasília. no site do banco do brasil - www.licitacoes-e.com.br - acesso
identificado. edital à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.b - Menor
Preço por lote, nos termos do Edital e seus anexos, a presente licitação será regida pela lei
federal 10.520 de 17/07/2002 e lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas respectivas alterações,
ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
diário oficial do município informações: (73) 3539-2011 / (73)99140-0327.

Itagi - BA, 16 de março de 2020
MONICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
AVISO 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:
20/03/2020, às 08h00min até às 08:h59mim do dia 31/03/2020. Abertura das propostas:
31/03/2020, às 09h00min. Início da sessão da disputa dos lances: 31/03/2020 às 09h30min.
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 retificado
estará disponível para consulta e retirada de cópia no site: www.itamaraju.ba.gov.br.

Em 18 de março de 2020.
JUCENILZA C. FAVALESSA DE ALMEIDA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARÍ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001-2020

Torna-se público que no dia 09/04/2020, às 14h30min. Fará realizar a CHAMDA
PUBLICA nº CP-001-2020, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, Deste Município. Demais atos pertinentes a este certame
serão publicados em diário próprio (www.itamari.ba.io.org.br).

VALMIRO RODRIGUES OLIVEIRA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001-2020

Torna-se público que no dia 03/04/2020, às 10h30min. Fará realizar a Tomada
de Preços, nº TP-001-2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA
EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE, DESTE
MUNICÍPIO. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio
(www.itamari.ba.io.org.br).

VALMIRO RODRIGUES OLIVEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PP-006/2020

O OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo em serviços médicos
e diagnósticos para unidades da atenção básica em regime de mutirão em saúde neste
município. EMPRESA VENCEDORA: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOÇÃO
SOCIAL - 5S SAUDE, cadastrado no CNPJ (MF) sob o nº 11.204.751/0001-46 - Valor:
997.500,00 (novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).

Itanhém - BA, 13 de março de 2020.
ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020-SRP

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial SRP n° 016/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DE ITORORÓ-BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia
31 de março de 2020, às 09:00h (nove horas) horas, na sede da Prefeitura Municipal
situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais
através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910.

Itororó-BA, 18 de março de 2020.
FERNANDO SILVA LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Pregão Eletrônico nº. 011/2020. Cujo objeto é a aquisição de livros para serem

distribuídos aos alunos da Educação Infantil no ano letivo de 2020, para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaquara/BA, por registro de

preços.

Edital disponíveis no sítio www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das

propostas a partir do dia 19.03.2020 às 14:00 horas. Início da sessão de disputa no dia

01.04.2020 às 09:00 horas. Tel.: (73)3534-9550.

Jaguaquara-BA, 11 de março de 2020.

LUANA DAMASCENO

Pregoeira
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