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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

de serviços de transporte de pacientes e servidores da Secretaria Municipal de Saúde deste
Município. O edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no
http://www.itiuba.ba.gov.br/transparencia ou no setor de licitações da prefeitura. em.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022

Itiúba - BA, 21 março de 2022
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de carga de oxigênio
medicinal com cilindro em regime de comodato para atender as necessidades da secretaria
de saúde do município de Lençóis - BA. Local/Data: Sede da Prefeitura, dia 01/04/2022 às
09:00h. Tipo de julgamento: Menor Preço. O Edital está disposição no diário do município
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial. Informações: (75) 3334-1121 ou
licitacaopmlencois@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021 - PA Nº 235-2021

Lençóis-BA, 21 de março de 2022
WENILSON DIAS DE ALMEIDA
Presidente da CPL

Objeto: Locação de Veículos. Data: 31/03/22, às 09h00hrs. Local: Centro de
Cultura Albini Luciani da Paróquia de Jaguarari, situado na Praça Custódio Barbosa, n°. S/n°,
Centro, Jaguarari-BA. Informações: licitajaguar@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Jaguarari-BA, 18 de março de 2022
TÁSSIO RODRIGUES PINHEIRO
Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 584/2022. Objeto: Contratação de serviços de
locação de máquinas pesadas, equipamentos e veículos com operador, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento
Urbano. Menor Preço por LOTE. Sessão: 04/04/2022, às 09h:00. As condições e
especificações constam do EDITAL que poderá ser consultado no endereço eletrônico:
www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial e www.licitacoes-e.com.br ou no
Setor da Comissão de Licitações da Prefeitura, no horário das 8:00h às 12:00h, situada na
Praça Dom Hélio Paschoal, nº 94, Centro, Livramento de Nossa Senhora-Bahia.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2022
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jequié, torna público, que realizará em
04/04/2022, às 10:30h (Horário de Brasília), P.E 028/2022 ID 928291 AQUISIÇÃO
DEMÁQUINAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 912364/2021,FIRMADO COM O MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Asdemais publicações serão realizadas no Diário Oficial no
site:(http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario/www.licitacoese.com.br) Informações: (73)
3526-8040.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2022.Objeto: Contratação de serviços de
locação de veículos diversos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município.
Menor Preço por LOTE. Sessão: 04/04/2022, às 15h:00. As condições e especificações
constam do EDITAL que poderá ser consultado no endereço eletrônico:
www.livramentodenossasenhora.ba.gov.br/diariooficial e www.licitacoes-e.com.br ou no
Setor da Comissão de Licitações da Prefeitura, no horário das 8:00h às 12:00h, situada na
Praça Dom Hélio Paschoal, nº 94, Centro, Livramento de Nossa Senhora-Bahia.

Jequié, 22 de março de 2022
DANILO DA SILVA NASCIMENTO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG: 983289

JOSÉ RAIMUNDO TEIXEIRA SILVA ABREU
Pregoeiro

A Pregoeira do Município de Lagoa Real, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Exmo. Prefeito comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº
009/2022, cujo objeto é o contratação de empresa para prestar serviços de transporte
escolar em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código
nacional de trânsito, destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino
fundamental I e II da rede municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual
residentes na zona rural deste município de Lagoa Real - BA, abertura prevista para o dia
22/03/2022 às 08h30min, FICA ADIADO para o dia 01/04/2022, às 08h30min, motivado em
razão de necessidade superveniente de realizar modificações na planilha do edital. O Edital
e seus anexos estão disponíveis no site do Município http://lagoareal.ba.gov.br/licitacoes/
e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacao.lagoareal.ba@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

O Prefeito, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento
da Licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. Após a análise
documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa: OST
- ORGANIZACAO DE SERVICOS TECNICOS EIRELI; CNPJ: 03.560.789/0001-23, como
vencedora do certame PE 004/2022 com a proposta para o lote 01 no valor de R$ R$
101.375,90 (Cento e um mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), lote
02 R$ 114.341,69 (Cento e quatorze mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e
nove centavos), lote 03 R$ 122.839,44 (Cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta e nove
reais e quarenta e quatro centavos), lote 04 R$ 129.925,90 (Cento e vinte e nove mil
novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), lote 05 R$ 67.585,38 (Sessenta e
sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), lote 06 R$
135.433,14 (Cento e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e quatorze
centavos), lote 07 R$ 112.244,74 (Cento e doze mil duzentos e quarenta e quatro reais
e setenta e quatro centavos); lote 08 R$ 82.765,00 (Oitenta e dois mil setecentos e
sessenta e cinco), lote 09 R$ 112.258,83 (Cento e doze mil duzentos e cinquenta e oito
reais e oitenta e três centavos), lote 10 R$ 49.403,68 (Quarenta e nove mil quatrocentos
e três reais e sessenta e oito centavos), lote 11 R$ 51.348,70 (Cinquenta e um mil
trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), lote 12 R$ 4.281,85 (Quatro mil
duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), lote 13 R$ 82.765,00 (Oitenta
e dois mil setecentos e sessenta cinco reais), lote 14 R$ 132.933,50 (Cento e trinta e dois
mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), lote 15 R$ 64.694,04 (Sessenta
e quatro mil seiscentos e noventa e quatro mil e quatro centavos), lote 16 R$ 74.744,61
(Setenta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos),
lote 17 R$ 25.687,15 (Vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e quinze
centavos), lote 18 R$ 125.412,46 (Cento e vinte e cinco mil quatrocentos e doze reais e
quarenta e seis centavos), lote 19 R$ 29.667,16 (Vinte e nove mil seiscentos e sessenta
e sete reais e dezesseis centavos), lote 20 R$ 50.681,85 (Cinquenta mil seiscentos e
oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), lote 21 R$ 23.340,32 (Vinte e três mil
trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), lote 22 R$ 156.046,73 (Cento e
cinquenta e seis mil quarenta e seis reais e setenta e três centavos), lote 23 R$
124.689,62 (Cento e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois
centavos), lote 24 R$ 141.375,67 (Cento e quarenta e um mil trezentos e setenta e cinco
reais e sessenta e dois centavos), lote 25 R$ 56.381,40 (Cinquenta e seis mil trezentos e
oitenta e um reais e quarenta centavos), lote 26 R$ 21.395,30 (Vinte e um mil trezentos
e noventa e cinco reais e trinta centavos), lote 27 R$ 43.370,30 (Quarenta e três mil
trezentos e setenta reais e trinta centavos), lote 28 R$ 57.827,07 (Cinquenta e sete mil
oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos), lote 29 R$ 124.328,20 (Cento e vinte e
quatro mil trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos), lote 30 R$ 122.703,41 (Cento
e vinte e dois mil setecentos e três reais e quarenta e um centavos), lote 31 R$ 80.596,48
(Oitenta mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), lote 32 R$
29.103,05 (Vinte e nove mil cento e três reais e cinco centavos), lote 33 R$ 19.014,99
(Dezenove mil quatorze reais e noventa e nove centavos), lote 34 R$ 31.998,99 (Trinta e
um mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), lote 35 R$
45.717,13 (Quarenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e treze centavos), lote 36 R$
25.249,00 (Vinte e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais), lote 37 R$ 25.459,00
(Vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais), lote 38 R$ 25.602,00 (Vinte e
cinco mil seiscentos e dois reais), lote 39 R$ 16.991,00 (Dezesseis mil novecentos e
noventa e um reais), lote 40 R$ 25.576,00 (Vinte e cinco mil quinhentos e setenta e seis
reais), lote 41 R$ 58.713,60 (Cinquenta e oito mil setecentos e treze reais e sessenta
centavos), lote 42 R$ 10.341,60 (Dez mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta
centavos), lote 43 R$ 42.698,64 (Quarenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e
sessenta e quatro centavos), lote 44 R$ 25.098,00 (Vinte e cinco mil e noventa e oito
reais), lote 45 R$ 58.217,60 (Cinquenta e oito mil duzentos e dezessete reais e sessenta
centavos), lote 46 R$ 50.624,00 (Cinquenta mil seiscentos e vinte e quatro reais), lote 47
R$ 60.025,60 (Sessenta mil e vinte e cinco reais), lote 48 R$ 109.366,08 (Cento e nove mil
trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos), lote 49 R$ 42.367,20 (Quarenta e dois
mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), lote 50 R$ 6.999,00 (Seis mil
novecentos e noventa e nove reais), lote 51 R$ 10.249,00 (Dez mil duzentos e quarenta
e nove reais), lote 52 R$ 4.670,40 (Quatro mil seiscentos e setenta reais e quarenta
centavos), lote 53 R$ 31.314,33 (Trinta e um mil trezentos e quatorze reais e trinta e três
centavos), lote 54 R$ 13.344,00 (Treze mil trezentos e quarenta e quatro reais), lote 55
R$ 48.038,40 (Quarenta e oito mil trinta e oito reais e quarenta centavos), lote 56 R$
126.972,48 (Cento e vinte e seis mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito
centavos), lote 57 R$ 79.552,00 (Setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais),
lote 58 R$ 134.093,92 (Cento e trinta e quatro mil noventa e três reais e noventa e dois
centavos), lote 59 R$ 77.395,20 (Setenta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e
vinte centavos), lote 60 R$ 124.407,76 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e sete
reais e setenta e seis centavos), lote 61 R$ 20.365,81 (Vinte mil trezentos e sessenta e

Lagoa Real, 21 de março de 2022
SUZETE IZABEL PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022
No dia 07/04/2022, às 09:00h na sala de licitações na sede da Prefeitura
Municipal, situada à AV. JUSTINIANO DE CASTRO DOURADO, 135 - BLOCO C - CENTRO
ADMINISTRATIVO - LAPÃO - BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE TANQUES NO
MUNICÍPIO DE LAPÃO/BA. COFORME CONVÊNIO CODEVASF Nº 2.371.00/2021 - SICONV Nº
918917. Edital disponível no Site http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes.
Informações: Fone (74) 99926-3809 e e-mail cpl@lapao.ba.gov.br
ARTUR ALVES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022
O Pregoeiro do município de Lapão-BA torna público, a todos os
interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022, cujo
objeto é Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados,
sem dedicação exclusiva, manutenção corretiva (com substituição de peças, se
necessário), preventiva, instalação, desinstalação, calibração e aferição de
equipamentos médicos hospitalar, fisioterápicos, laboratoriais e odontológicos para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lapão. O Edital retificado
está disponível no site: http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes
Informações: Fone: (74) 9.9902-2151 e-mail: cpl@lapao.ba.gov.br. Informações:
Prefeitura Municipal de Lapão, Avenida Justiniano de Castro Dourado, 135, Bloco C,
Centro Administrativo.
IVANILSON CARVALHO ROCHA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2022/SMS
À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do art. 24, inciso
II da Lei 8666/1993 e suas alterações, dispenso o procedimento licitatório para a
realização da despesa abaixo especificada, homologado e adjudicado. Processo:
01.350/2022. Credor: SEIMI- SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMUNIZAÇÃO E INFECTOLOGIA
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.234.302/0001-46, Valor:
R$ 1.070,00. (Hum mil setenta reais). Dotação: 2360.33903000.16000000 Objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento da Vacina Meningocócica tipo
B, para fazer cumprir o que determina a AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE
n. 8000102-37.2022.8.05.0150, em favor do menor H.F.P.O. Data da Assinatura: 18 de
março de 2022.
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
Prefeita
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022032200207
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

