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PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021 - SRP

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 0003/2021 com Sistema de Registro de Preço, Processo
Administrativo nº 0059/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Registro
de Preço para contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de
ar e protetores, para atender as demandas da frota de veículos pertencentes as
secretarias municipais de Rafael Jambeiro/BA. Sessão de abertura às 09h00min
do dia 26/03/2021 e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura
Municipal de Rafael Jambeiro - Bahia, localizada na Praça Largo da Liberdade, S/N,
Centro, Rafael Jambeiro, Bahia, CEP. 44520-000. Maiores informações através
do Tel. (75) 3680-2122/2056/2295 das 08hs00min às 12hs00min. Os interessados
poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro/BA, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, das 08hs00min às 12hs00min ou através de
solicitação no e-mail licitacaorafaeljambeiro@gmail.com.

Torna-se público que no dia 25/03/2021, às 08h30min. fará realizar o Pregão
Presencial, nº 010/2021, em menor preço global, objetivando contratação de empresa para
prestação de serviços na confecção de materiais gráficos para manutenção de diversas
secretarias do município, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. O
edital estará à disposição das segundas as sextas - feira, nos horários de 10h30min as
12h00min, Santa Inês - BA. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em
diário próprio (www.santaines.ba.gov.br). Jeziane Brandão Bertoso Costa, Pregoeira
Oficial.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
Torna-se público que no dia 25/03/2021, às 14h30min. fará realizar o Pregão
Presencial, nº 011/2021, em menor preço global, objetivando formação de REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação
serviços de recarga de cartuchos e toners assim como a substituição das peças necessárias
para seu funcionamento, para atendimento de todas as secretarias do município. O edital
estará à disposição das segundas as sextas - feira, nos horários de 10h30min as 12h00min,
Santa Inês - BA. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário
próprio (www.santaines.ba.gov.br).

Rafael Jambeiro-BA, 12 de março de 2021.
THIAGO OLIVEIRA FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - SRP
Repetição

JEZIANE BRANDÃO BERTOSO COSTA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
realizará licitação em 26/03/2021 às 8h30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº
861077 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021/SRP Objeto: Contratação de empresa para
aquisição de combustíveis (gasolina, óleo diesel e álcool) para abastecimento da frota de
veículos próprios e locados da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida/BA, através do
Sistema de Registro de Preços. Motivo: Alteração no Edital e no Termo de referência. O
Edital
encontra-se
disponível
no
Portal
da
Transparência
(www.salinasdamargarida.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser
obtidas pelo e-mail salinaslicitacao@gmail.com ou pelo Tel. (75) 3659-1061.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2021
Processo Administrativo: 051/2021 Contrato 050/2021. Locatário: Prefeitura Municipal de
Santaluz. Locador: CARLOS MOTA DE OLIVEIRA. Objeto: locação de imóvel para garantir
moradia à família em situação de vulnerabilidade social, em cumprimento da Lei n°
147/2017. Vigência: 19/02/2021 a 31/12/2021. Valor Global: R$ 2.750,00 (dois mil
setecentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: Órgão 47.01 - Secretaria Municipal
de Assistência Social. Projeto/atividade 2.501 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência
Social. Fonte - 00. Valor total: R$ 2.750,00. Elemento de despesa 3.3.90.36.00 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Fundamentação: art. 24, inc. X, da lei 8.666/93.

Salinas da Margarida, 11 de março de 2021.
ROBERTO EUGENIO O. TRAVASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia torna público que abriu
Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas para as famílias
em situação de vulnerabilidade devido ao COVID-19, observando as condições e
especificações constantes do Termo de referência, edital e seus anexos, no dia 19 de março
de 2021, às 10:00 (dez) horas, Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br.
- Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- Ba, situada na Praça Clodoaldo Campos, nº 26 centro, 44.150 - 000, Santa Bárbara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (75) 3236-2600,
ou através do e-mail copelsantabarbara@gmail.com, licitacao@santabarbara.ba.gov.br Este
Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 861668.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônica n° 002/2021, A contratação de empresa para
fornecimento parcelado de produtos médicos hospitalares, medicamentos, equipamentos e
produtos odontológicos para assegurar e garantir à assistência a saúde, ações de controle
e combate à Covid-19, as execuções das políticas públicas de saúde no desenvolvimento
dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo atender
essas necessidades e ofertar um atendimento de melhor qualidade para os cidadãos do
município de Santa Rita de Cássia. A entrega e abertura das propostas serão no dia 25 de
março de 2021, às 09horas (nove horas), na sede da Prefeitura Municipal situada na
Travessa Professora Helena, s/n Centro de Santa Rita de Cássia -BA. Quaisquer informações
pelo e-mail licitacaosantaritadecassia@gmail.com e o Edital estará disponível
www.santaritadecassia.ba.gov.br e www.bllcompras.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia torna público que abriu
Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais didáticos, escritório,
expediente e ornamentação para uso das diversas secretarias do município, observando as
condições e especificações constantes do Termo de referência, edital e seus anexos, no dia
24 de março de 2021, às 13:00 (treze) horas, Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes-e.com.br. - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- Ba, situada na Praça
Clodoaldo Campos, nº 26 - centro, 44.150 - 000, Santa Bárbara - Bahia. Maiores
informações pelo Tel.: (75) 3236-2600, ou através do e-mail copelsantabarbara@gmail.com,
licitacao@santabarbara.ba.gov.br Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoese.com.br, código BB nº 860092.

Santa Rita de Cássia-BA, 12 de março de 2021.
TUANY DE VASCONCELOS GOMES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2021
Locação de veículos leves, utilitários, pesados e equipamentos para atender a
demanda das Unidades Corporativas do município de Santanópolis, conforme descrito no
ANEXO I - participação ampla, de acordo com o estabelecido pelo edital. Recebimento das
propostas: Início: Data/Horário: 12/03/2021 às 14h00min. Término: Data/Horário: 25/03/2021
às 08h00min. Recebimento das propostas: 25/03/2021 às 10h00min. O edital encontra-se
disponível em sua integralidade no site https: // www. indap. org. br/ cad. php? redir = true &
estado= Bahia&categoria=Santan%F3polis&palavra=Prefeitura&pg=buscar#.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia torna público que abriu
Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), para uniformizar os profissionais que prestam serviços a este Município,
observando as condições e especificações constantes do Termo de referência, edital e seus
anexos, no dia 25 de março de 2021, às 14:00 (quatorze) horas, Edital e Anexos disponíveis
no site www.licitacoes-e.com.br. - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- Ba, situada na
Praça Clodoaldo Campos, nº 26 - centro, 44.150 - 000, Santa Bárbara - Bahia. Maiores
informações pelo Tel.: (75) 3236-2600, ou através do e-mail copelsantabarbara@gmail.com,
licitacao@santabarbara.ba.gov.br Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoese.com.br, código BB nº 857059.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2021
Contratação empresa para prestação de serviços mecânicos e eventual
fornecimento de peças, destinados a atender a frota de veículos da Prefeitura de SantanópolisBA, conforme descrito no ANEXO I - participação ampla, de acordo com o estabelecido pelo
edital. Recebimento das propostas: Início: Data/Horário: 12/03/2021 às 14h00min. Término:
Data/Horário: 25/03/2021 às 08h00min.Recebimento das propostas: 25/03/2021 às 14h00min.
O edital encontra-se disponível em sua integralidade no site https: // www. indap. org. br/ cad.
php? redir= true&estado=Bahia&categoria=Santan%F3polis&palavra=Prefeitura&pg=buscar#.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia torna público que abriu
Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no fornecimento de construção e ferramentas, para
atender as necessidades deste município, observando as condições e especificações
constantes do Termo de referência, edital e seus anexos, no dia 26 de março de 2021, às
09:00 (nove) horas, Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- Ba, situada na Praça Clodoaldo Campos, nº 26 centro, 44.150 - 000, Santa Bárbara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (75) 3236-2600,
ou através do e-mail copelsantabarbara@gmail.com, licitacao@santabarbara.ba.gov.br Este
Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 855965.

Santanópolis-BA, 12 de março de 2021
ANA ANGÉLICA SANTOS DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2021
O Município de São Gabriel-BA, vem informar que no Pregão Presencial sob o
nº 0011/2021. Objeto: Prestação de Serviços de Varrição (Manual de ruas e praças),
Varrição mecanizada, Coleta de Resíduos (de entulho e construção civil, Lixo residencial,
Terra manual ensacada), Pintura de meio-fio, Capina, Poda de árvores, Roçagem, limpeza
de áreas de interesse público e Operação do Depósito de Resíduos no Município de São
Gabriel, comunica a todos os interessados sobre o recebimento de recursos
Administrativos relativo ao processo licitatório em epígrafe, interposto pelas empresas:
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 34.405.597/0001-76 e
ESTRELAS TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 25.298.072/0001-98, onde
os mesmos foram entregues ao setor jurídico e autoridade superior para análise dos
questionamentos apresentados e posterior resposta, encontrando-se disponibilizado em
sua
íntegra
no
endereço
eletrônico:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario. Para maiores
informações, no horário das 08h00min as 12h00min, no Setor de Licitações, situado na
Praça Largo da Pátria, nº 132 - Centro - São Gabriel/BA, ou pelo telefone: (74) 36202122.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia torna público que abriu
Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos para
manutenção da iluminação das vias e logradouros públicos, prédios públicos e iluminação
decorativa para atender as necessidades do Município no que se refere à iluminação,
observando as condições e especificações constantes do Termo de referência, edital e seus
anexos, no dia 26 de março de 2021, às 14:00 (quatorze) horas, Edital e Anexos disponíveis
no site www.licitacoes-e.com.br. - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- Ba, situada na
Praça Clodoaldo Campos, nº 26 - centro, 44.150 - 000, Santa Bárbara - Bahia. Maiores
informações pelo Tel.: (75) 3236-2600, ou através do e-mail copelsantabarbara@gmail.com,
licitacao@santabarbara.ba.gov.br Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoese.com.br, código BB nº 856675.
Santa Bárbara, 12 de Março de 2021
ARIVALDO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro
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CLEVERSON G G OLIVEIRA
Pregoeiro
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