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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 SRP

Objeto: Contratação de empresa para realização de assessoria em ações de comunicação
institucional do Município de Itagimirim, com desenvolvimento de assessoria de imprensa,
comunicação institucional e digital. Abertura as 09:00hs do dia 10/06/2020.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020

Objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia destinada a conclusão da Construção
da Creche TIPO 01 na sede deste Município - Convênio Prefeitura/FNDE. Abertura as
09:00hs do dia 15/06/2020; Os editais poderão ser retirados no site
www.itagimirim.ba.gov.br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da
Prefeitura Municipal de Itagimirim.

JOSENEI BARBOSA DOS SANTOS SILVA
Pregoeiro e Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº PRP Nº 27/2020

Dia: 10 de junho de 2020, às 09:00h.
No Prédio da Prefeitura Municipal de Itarantim, Bahia, localizada na Praça João

Alves Feitosa, 272, bairro Presidente Médici, Sala de Licitações. OBJETO: contratação de
pessoa jurídica especializada com fins às futuras aquisições de materiais elétricos e
equipamentos de segurança que serão utilizados na iluminação pública neste município de
Itarantim BA. O edital deverá ser retirado, perante o Pregoeiro e membros da Comissão
Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta feira no endereço
acima ou no site www.itarantim.ba.io.org.br, informações adicionais poderão ser obtidas
através do telefone: (73) 32662175.

Itarantim, 27 de maio de 2020.
KAYQUE DE OLIVEIRA SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 010/2020, objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de cestas básicas às famílias carentes cadastradas na Secretaria de
Desenvolvimento Social de Itororó-BA. A sessão ocorrerá no dia 10 de junho de 2020, às
09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição
dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br
e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou
pelo tel. (73) 3265-1910.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 014/2020, objetivando a contratação de empresa para
seguro de ambulância. A Sessão ocorrerá no dia 10 de junho de 2020, às 10:00h (dez
horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e
www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou
pelo tel. (73) 3265-1910.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 013/2020, objetivando a contratação de empresa para
aquisição de instrumentos periféricos odontológicos, com recurso da proposta n
11228.937000/1180-04, celebrada entre o Município de Itororó e o Ministério da Saúde. A
Sessão ocorrerá no dia 10 de junho de 2020, às 11:00h (onze horas), no Portal de licitações
do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações
gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preço n° 003/2019, objetivando a contratação de empresa
especializada para pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no distrito de Rio do Meio,
Zona Rural do município de Itororó-Bahia, conforme Termo de Convênio n° 1028931-24. A
entrega e abertura das propostas serão no dia 16 de junho de 2020, às 09:00 (nove) 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, a partir de 27 de maio de 2020. Informações gerais através do site
www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. E-mail: licitacaoitororo@gmail.com.

Itororó-BA, 27 de maio de 2020.
FERNANDO SILVA LIMA.

Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da
Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13, Leis complementares 123/06 e 147/14
e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar pregão para registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não-perecíveis destinados a
merenda escolar neste Município, abertura no dia 29/05/2020 às 08hs30min, fica
prorrogado pro dia 08/06/2020 às 08hs30min. O edital completo encontra-se na sede
desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77)
3683.2138/2212, demais atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi.

Jaborandi - BA, 27 de maio de 2020.
JURANDIR RAMOS BRANDÃO

Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020

O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da
Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará
realizar pregão para registro de preços para futuras e eventuais prestações de serviços de
torneadora, retífica e peças de motor e serviços mecânicos (bombas, bicos injetores,
válvulas, sensores, chicotes, módulos, reguladoras pressão, unidade injetora, alternador,
moto de partida e estofamento), destinados aos veículos e máquinas do Município de
Jaborandi, abertura no dia 01/06/2020 às 09hs00min, fica prorrogado pro dia 09/06/2020
às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco
Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212, demais atos
www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi.

Jaborandi - BA, 27 de maio de 2020.
JURANDIR RAMOS BRANDÃO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2020

O Prefeito do Município de Lapão-BA, no uso de suas atribuições
regulamentares e considerando o julgamento do Pregoeiro e equipe de apoio, que
adjudicou o Pregão Presencial SRP nº 021/2020, em favor da Empresa: A.L.B DE OLIVEIRA
CNPJ Nº 07.785.176/0001-45 vencedora dos ITENS: 01, 02, 06, 09 e 10 com uma proposta
no valor global de R$ 364.924,00 (Trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte
quatro reais), MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ Nº 17.406.286/0001-02,
vencedora dos ITENS: 03, 07, 08 E 11 com uma proposta no valor global de R$ 330.137,80
(Trezentos e trinta mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos). Conforme PREGÃO
PRESENCIAL SRP 021/2020. resolve HOMOLOGAR em 27/05/2020, consideradas vencedoras
por apresentar a melhor proposta para o Município.

Lapão - BA, 27 de maio de 2020
JOSÉ RICARDO RODRIGUES BARBOSA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

O Prefeito do Município de Lapão-BA, no uso de suas atribuições
regulamentares e considerando o julgamento da TOMADA DE PREÇO 009/2020 pela
Comissão de Licitação, em favor das Empresas: WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
- CNPJ Nº 13.582.689/0001-51 - para o LOTE 01: com valor global de R$ 529.753,68
(quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e oito
centavos) e para o LOTE 02: com um valor global de R$ 394.607,90 ( trezentos e noventa
e quatro reais, seiscentos e sete mil e noventa centavos); CONSTRUTORA QUEIR OZ
BARBOSA LTDA - CNPJ Nº18.173.919/0001-42 - para o LOTE 03: com um valor global de R$
588.009,58 (quinhentos e oitenta e oito mil e nove reais e cinqüenta e oito centavos) e
para o LOTE 04: com um valor global de R$ 268.082,66 (duzentos e sessenta e oito mil
oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), HOMOLOGA E ADJUDICA em 27/05/2020,
considerando vencedoras por apresentarem as melhores propostas de preço.

Lapão - BA, 27 de maio de 2020
JOSÉ RICARDO RODRIGUES BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2020/SMS, oriunda do PE nº 009/2020/SMS, cujo
objeto é o Registro de Preço para aquisição de medicamentos para assistir os usuários que
demandam cuidados em Saúde Mental no município de Lauro de Freitas - BA.
PROMINENTE FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. Lote 09 valor global R$ 29.050,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do segundo aditivo ao contrato nº. 089/2018. CONTRATADA: IMPRENSA N AC I O N A L .
CNPJ/MF: 04.196.645/0001-00. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo
Administrativo: 06140/2020. Licitação: Inexigibilidade n° 022/2018. Objeto do Contrato: O
objeto do presente Contrato é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação
no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do
CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado
com a Portaria nº 268, de 5/10/2009 e Portaria nº 11, de 24/01/2018. Objeto do
Aditamento: Aditivo de valor, no valor de R$ 29.736,00 (vinte e nove mil, setecentos e
trinta e seis reais) sendo 25% do valor inicial, nos termos do art. 65, I, b, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993, conforme justificativa técnica, dotação orçamentária supra e
parecer jurídico exarado. Dotação Orçamentária: 02.0400.2102.33903900.00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
AVISOS DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020

Processo Administrativo nº 1.682/2020
A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora-BA, por via do seu Pregoeiro

torna público a prorrogação de abertura da sessão para o dia 04/06/2020 às 08h:30min,
objetivando aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros,
para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. Edital
disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no endereço eletrônico:
www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020

Processo Administrativo nº 1.685/2020
A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora-BA, por via do seu Pregoeiro

torna público a prorrogação de abertura da sessão para o dia 04/06/2020 às 15h:00,
objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de prestação de
serviços de perfuração de poço artesiano, manutenção, revestimento, rebobinamento de
motor, dentre outros, bem como aquisição de materiais diversos (bomba, motor,
bombeador, capacitor, chave de partida, curva, tubos, e demais correlatos), para atender
a demanda da Administração Municipal. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das
08h/12h ou no endereço eletrônico:
www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial. J

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020

Processo Administrativo nº 1.686/2020
A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora-BA, por via do seu Pregoeiro

torna público a prorrogação de abertura da sessão para o dia 08/06/2020 às 08h:30min,
objetivando aquisição de equipamentos (computadores, tablets, impressoras, projetores
entre outros), acessórios e peças de informática para atender a demanda da Administração
Municipal. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no endereço
eletrônico: www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial.

JOSÉ RAIMUNDO TEIXEIRA SILVA ABREU
Pregoeiro
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