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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO
SALVADOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos,
materiais odontológicos, soros, materiais descartáveis (penso) e outros produtos para rede
pública municipal de saúde, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital que
serão fornecidos conforme necessidade da administração. Abertura: 26.05.2021, as
09:00horas. Editais/Informações: pelo e-mail: licitacao@santana.ba.gov.br e telefone:(77)
3484 - 2148, das 08hs as 13hs.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2021
Processo Administrativo nº: 117/2020(SEINFRA)-Concorrência nº 8/2020-Contratante:
SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-CNPJ nº 10.635.089/0001-16-Contratada:
CBR EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP-CNPJ/MF nº 33.937.624/0001-99-Objeto: Execução dos
serviços de Requalificação da Rua Professor Sabino Silva, Salvador/BA, sob regime de
empreitada, preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos,
e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com sua proposta, Edital
e seus anexos. Valor global: R$ 4.761.366,56 (quatro milhões, setecentos e sessenta e um
mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). As despesas correrão à
conta dos Recursos Financeiros junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa
Econômico Federal/Contrato de Repasse nº 892581/2019/MDR/CAIXA e dos Recursos do
Orçamento Municipal: Unidade Orçamentária: 61.60.02; Subação: 15.451.009.1106Repavimentação de Vias, 15.451.010.1107-Requalificação de Espaços Públicos;
15.451.009.1134-Implantação de Infraestrutura Viária; 15.451.010.1432-Requalificação
completa com Drenagem; Natureza das Despesas: 4.4.90.51-Obras e Instalações; Fonte de
Recursos: 0.1.00-Tesouro; 0.1.13-ODC Outorga Onerosa do Direito de Construir; 0.1.16Contr de Interv do Domínio Econômico-CIDE; 0.1.24-Convênios; 0.1.30-Transf. do Fundo de
Invest. Econômico Social-FIES; 0.1.42-Royalties/Fundo Esp. Petróleo/Comp. Finan. Exp. Rec.
Minerais; 0.1.90-Operações de Crédito Internas; 0.1.91-Operações de Crédito Externas;
0.1.92-Alienação de Bens; e no orçamento da SEMOP na Unidade Orçamentária: 45.10.10
- 45100; Projeto Atividade: 107400 - Modernização da Rede de Iluminação Pública; 106600
- Ampliação da Rede de Iluminação Pública. Natureza da Despesa: 3.3.90.39/4.4.90.51;
Fonte de Recursos: 0.1.17 - COSIP. Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço/O.S. Data de Assinatura:
07/05/2021-Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e REINALDO DE CASTRO
ESTRELA-CBR

MAISA CRISTIANE NEVES DE ALMEIDA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e
outros produtos para diversas secretarias do Município, conforme descrito no Termo de
Referência deste Edital que serão entregues conforme necessidade da administração.
Abertura:
25.05.2021,
as
09:00horas.
Editais/Informações:
pelo
e-mail:
licitacao@santana.ba.gov.br e telefone:(77) 3484 - 2148, das 08hs as 13hs.
MAISA CRISTIANE NEVES DE ALMEIDA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021
A Prefeitura Municipal de Santo Estevão torna público que realizará
procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica nº 22/2021, destinado
a Aquisição de Material de Raio X e Cirúrgico Para Atendimento da Saúde Publica do
Municipio de Santo Estevão., data e recebimento das propostas a parti de 09:00 da manha
do dia 12 de maio de 2021, data e horário do inicio da disputa as 09:00 da manha do dia
25 de maio de 2021. Informações disponíveis na sede Prefeitura, ou pelo e-mail
santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br. Para aquisição de edital e anexos acessar o site
https://transparencia.santoestevao.ba.gov.br/licitacao e pelo site www.bll.org.br,. Eventuais
alterações e demais atos disponíveis no Diário Oficial do Município através do endereço
eletrônico: https://doem.org.br/ba/santoestevao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

Procedimento Licitatório Processo nº 058/2021 - Tomada de Preço 002/2021. Despacho de
anulação de processo Licitatório em razão da necessidade de readequação do ato convocatório.
O Prefeito do Município de Santa Inês, Estado Federado da Bahia, No uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, a necessidade de readequação do ato convocatório do
certame supra referido, com vistas à melhor atender ao interesse da Administração
Pública;
CONSIDERANDO, que desde 2017 até a presente data, a gestão do Município de
Santa Inês, vem efetivando seus processos licitatórios dentro da maior lisura, tratando
todos os participantes com urbanismo e total transparência;
CONSIDERANDO, que mesmo sem nenhuma recomendação dos órgãos de
contas tais como: TCM/BA, TCU, MPF e MPE, para suspensão ou cancelamento do processo
licitatório em epigrafe. Administração municipal resolve anular o processo licitatório
002/2021, para que não paire dúvidas em nenhum dos concorrentes e a população em
geral, quanto à lisura do processo. , resolve:
ANULAR o processo licitatório, Tomada de Preços 002/2021, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada na execução de obra de construção de
espaço educativo rural e urbano, de 06 salas de aula - Padrão FNDE, conforme projeto,
memorial descritivo, planilha orçamentária e demais informações constantes no Edital.
Inicialmente ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49, da Lei
Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços, por
parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer
prejuízo aos possíveis participantes.
Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, objeto de análise
durante os trâmites do edital, deve ser considerado que, em se tratando de licitação, deve
ser conveniente ao licitador, bem como à sociedade, possibilitar que participem um
número maior de licitantes, tendendo a aumentar a oferta na prestação de serviços,
visando à obtenção de preço menor a ser pago pelo Município.
E, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório
é a persecução do interesse público, aliada à observância dos princípios da isonomia e
igualdade de tratamento e condições entre os participantes, imperativo proceder à
anulação do processo licitatório, supra referido, tendo em vista que na análise da
documentação de habilitação, ficou claro a evidente inviabilidade de competição, relevante
e prejudicial ao interesse público a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do
caput, do art. 49, da Lei 8.666/93.
E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes
da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e
o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

LEONARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA TARANTO
Pregoeiro
ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
A Prefeitura Municipal de Santo Estevão torna público que o procedimento
licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 11/2021, destinado a Aquisição de Material
de Expediente, Escritorio e Eletrônico Para Atender As Necessidades das Secretarias, de
Trânsito, Administração, Governo, Obras, Finanças, Educação, Saúde e Assistência Social
Deste Municipio., com abertura do certame prevista para o dia 24 de maio de 2021, às
08:30 horas, na sede da Secretaria de Administração. informações disponíveis na sede
Prefeitura, ou pelo e-mail santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br, para aquisição de edital
e anexos acessar www.transparencia.santoestevao.ba.gov.br. Eventuais alterações e demais
atos serão disponibilizados no endereço eletrônico: https://doem.org.br/ba/santoestevao.
LEONARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA TARANTO
Pregoeiro
ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021
Processo Administrativo nº 091/2021. Modalidade: Tomada de Preço nº 002/2021. Objeto:
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para
recuperação de estradas vicinais no Município De São Félix - Bahia. Tipo: MENOR PREÇO
GLOBAL empresa habilitada e com a proposta classificada, detentora do menor preço e
vencedora do certame: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ nº
39.650.217/0001-82, com o Valor Global De R$503.806,05 (quinhentos e três mil,
oitocentos e seis reais e cinco centavos). Nos termo do parecer jurídico, ADJUDICO E
HOMOLOGO a presente licitação, para que produza seus efeitos jurídicos.

Em, 7 de maio de 2021.
HÉRMESON NOVAES ELOI

São Félix, 11 de maio de 2021.
ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - UASG 983891

O Pregoeiro torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 014/2021: Processo Administrativo: 138/2021, Tipo:
MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de hortifruti
visando atender as demandas das secretarias do município de Santaluz-BA, sessão de
abertura: às 14:00 horas do dia 24/05/2021, na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura
Municipal de Santaluz- Bahia, local Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, Santaluz BA. Maiores informações através do tel. 75 3265-2843 das 08:00h às 12:00h. Os
interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Santaluz - BA, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, das 08:00h às 12:00h.

Face análise das documentações apresentadas para o objeto da licitação Pregão
Eletrônico de nº PE-008-2021, referente Contratação de empresa visando aquisição de
livros didáticos a serem utilizados por professores e alunos da Educação Infantil deste
Município. Atestando encontrar-se o processo de cancelamento regularmente instituído na
forma do decreto nº 10.024, procede-se a homologação da anulação da licitação Pregão
Eletrônico PE-008-2021.
Sapeaçu-BA, 10 de maio de 2021
GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito

Santaluz- BA, 10 de maio de 2021
OZÉIAS DE ARAÚJO SACRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - UASG 983891

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021

Objeto: Contratação de empresa visando aquisição de livros didáticos a serem
utilizados por professores e alunos da Educação Infantil deste Município. Motivo: Foram
identificados vícios não sanáveis no Edital e Termo de Referência.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos éticos,
para atendimento de pessoas baixa renda neste Município de Santana - BA, quando
indisponíveis os referidos medicamentos na Farmácia Básica Municipal, conforme
descrito no edital e anexo. Abertura: 27.05.2021, as 09:00horas. Edital na integra
disponível no endereço: www.santana.ba.gov.br (Diário Oficial do Município),
Informações pelo telefone 77 3484-2148 e/ou e-mail: licitacao@santana.ba.gov.br.

Sapeaçu-BA, 10 de maio de 2021
WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021 - UASG 983891
Objeto: Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e
alunos da Educação Infantil através do fornecimento: a) de material didático pedagógico
impresso e digital, considerando-se a disponibilização do arquivo contendo a versão

MAISA CRISTIANE NEVES DE ALMEIDA
Pregoeira
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021051200183
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