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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

DESPACHO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
Adjudicação da Tomada de Preços Nº 22/2021.
Adjudico a Licitação realizada no dia 16 de dezembro de 2021, cujo objeto é
Contratação de empresa para prestação dos serviços de engenharia relativos à execução de
pavimentos do sistema viário do Bairro Novo Encontro do Município de Juazeiro-BA, de
acordo com as especificações e condições descritas no termo de referência, com execução
por regime de empreitada por preço unitário, conforme o Tomada de Preços nº 22/2021,
tendo sido declarada e vencedora a seguinte empresa: OD CONSTUTORA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 28.508.500/0001-58, com a proposta de preço R$
783.484,75 (setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta
e cinco centavos), conforme Ata da Tomada de Preços nº 22/2021.

Torna público que realizará Licitação para Registro de Preços pelo período de
até 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza destinados as
Secretarias Municipais. Proc. Licitatório nº 35/2022 - Pregão Eletrônico nº 10/2022 - Tipo:
Menor Preço por lote. A análise das propostas iniciará às 09h01min do dia 11/03/2022, em
seguida a divulgação das propostas e abertura da fase de lances. Edital está disponibilizado,
na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na
página www.iuiu.ba.gov.br e pelo e-mail editais.pmi@gmail.com ou direto na Prefeitura
Municipal no horário de 08h às 12h. Telefone (77) 3682-2122.

ÁLVARO MENDES SANTOS JUNIOR
Presidente da COPEL

Iuiú/BA, 21 de fevereiro de 2022.
PALOMA BORGES NASCIMENTO
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 133-2022 - OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para serviços
de engenharia relativos à execução de pavimentos do sistema viário do bairro novo
encontro do município de Juazeiro-Ba, conforme solicitação da SECRETARIA DE OBRAS E
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR o Sr. ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE, Lei nº
10.520/2002- TP Nº 022-2021, PA 371-2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro.
Contratada: OD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI. O valor global é de:
R$783.484,75 (setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos), Assinado em 16/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022
A Prefeitura Municipal de Jacobina Bahia, torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
nº 4/2022, objetivando Contratação de empresa, cooperativa de serviço de transporte
escolar, com fornecimento de veículos tipo ônibus, micro-ônibus, van ou similar, carro
comum com no mínimo 7 lugares, todos os veículos deverão ser climatizados, com
combustível, mão de obra (motorista e monitor), manutenção completa e higienização
do veículo por conta do contratado, para atender aos alunos da Rede municipal e
estadual de ensino deste município, sede, distritos e povoados, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recebimento de
propostas a partir do dia 07/03/2022 às 08:00hs, abertura de propostas serão no dia
09/03/2022 às 09h00hs, com início da sessão de disputa de preços no dia 10/03/2022
as 09:00hs. O Edital estará à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos
https://jacobina.ba.gov.br/ e www.bllcompras.com (www.bll.org.br "Acesso BLL
Compras"). Quaisquer Informações complementares pelo tel. (74) 3621-2590. Jacobina
22 de fevereiro de 2022. Anderson Andrade Nogueira - Pregoeiro.

DESPACHO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
Homologo a Licitação realizada no dia 16 de dezembro de 2021, cujo objeto é
Contratação de empresa para prestação dos serviços de engenharia relativos à execução de
pavimentos do sistema viário do Bairro Novo Encontro do Município de Juazeiro-BA, de
acordo com as especificações e condições descritas no termo de referência, com execução
por regime de empreitada por preço unitário, conforme o Tomada de Preços nº 22/2021,
tendo sido declarada e vencedora a seguinte empresa: OD CONSTUTORA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 28.508.500/0001-58, com a proposta de preços R$
783.484,75 (setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta
e cinco centavos), conforme Ata da Tomada de Preços nº 22/2021.
ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2022-CR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

A Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Jussiape,
através da Comissão Permanente de Licitações e Comissão Especial de Credenciamento de
Transporte Escolar, tornam público a abertura de processo administrativo de Chamamento
público para contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de
transporte escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens de
segurança exigidos, destinado ao transporte dos alunos matriculados nas redes municipal e
estadual de ensino do município de Jussiape/BA, conforme especificações detalhadas no
instrumento convocatório. O credenciamento será iniciado a partir do dia 23 de fevereiro
de 2022, das 08:00 h às 14:00h, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape,
situada na Praça 9 de Julho, s/n, centro, Jussiape - Bahia. Edital disponível no Diário Oficial
do município, https://www.jussiape.ba.gov.br, podendo ser consultado/adquirido na
íntegra ou na Prefeitura, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 14:00h. Informações (77)
3414-210.

A Prefeitura Municipal de Jacobina Bahia, torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
nº 5/2022, objetivando registro de preço para futura e eventual Contratação de
empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico por imagem de vídeo
24 horas por dia com Instalação e manutenção de videomonitoramento em unidades
escolares da rede municipal de ensino, como também em outros setores pertencentes
a secretaria municipal de educação, garantindo a integridade e segurança dos alunos,
professores e demais servidores, prevenindo roubos e arrombamentos ao patrimônio
público, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Recebimento de propostas a partir do dia 08/03/2022 às 08:00hs, abertura de
propostas serão no dia 10/03/2022 às 09h00hs, com início da sessão de disputa de
preços no dia 11/03/2022 as 09:00hs. O Edital estará à disposição dos interessados nos
endereços
eletrônicos
https://jacobina.ba.gov.br/
e
www.bllcompras.com
(www.bll.org.br "Acesso BLL Compras"). Quaisquer Informações complementares pelo
tel. (74) 3621-2590.

Jussiape-BA, 22 de fevereiro de 2022.
ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 6/2022

Jacobina, 22 de fevereiro de 2022.
ANDERSON ANDRADE NOGUEIRA
Pregoeiro

Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada
na prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra em pedreiro,
servente, eletricista, encanador, carpinteiro de esquadrias, pintor, calceteiro, carpinteiro de
formas para atender as demandas das Secretarias do Municipio de Lapão. Data:
09/03/2022 às 09:00h na sala de licitações. Edital disponível no link
http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes - Informações: Fone: (74)
999263809, email: cpl@lapao.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022-SRP

ARTUR ALVES DA SILVA
Pregoeiro

PA Nº 5-2022. Objeto: Aquisição de picador e triturador. Data: 10/03/22, às 09hrs.
Local: Centro de Cultura Albini Luciani, situado na Praça Custódio Barbosa, S/n°,
Centro, Jaguarari(BA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022/SMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-SRP

A Copel da Secretaria Municipal de Saúde torna público o pedido de
IMPUGNAÇÃO DO PE Nº 4/2022/SMS, Registro de Preços que tem por objeto Registro de
Preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de OXIGÊNIO LÍQUIDO,
para as Unidades de PA SANTO AMARO DE IPITANGA, UPA DE ITINGA, HOSPITAL JORGE
NOVIS, com instalação do Sistema de Central reserva de back-up de cilíndros de oxigênio
gasoso 07 a 10m³, na Unidade do Hospital Jorge Novis no Município de Lauro de FreitasBA, Impetrado pela empresa: AAE - METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, no dia
22/02/2022. Por oportuno, acolhemos o petitório. O inteiro teor da mesma encontra-se à
disposição dos interessados na Comissão.

PA Nº 18-2022. Objeto: Confecção de fardamento. Data: 15/03/22, às 09hrs. Local:
Centro de Cultura Albini Luciani, situado na Praça Custódio Barbosa, S/n°, Centro,
Jaguarari(BA).
Jaguarari(BA), 22 de fevereiro de 2022.
TÁSSIO RODRIGUES PINHEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Em 22 de fevereiro de 2022.
DENISE DE SOUSA ALVES
Pregoeira/SESA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2022

AVISO DE NOTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jequié, torna público que realizará
em

09/03/2022,

às

10:00h(brasília),

P.E

4/2022.

aquisição

de

materiais

A COPEL torna público o AVISO DE NOTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA da TOMADA DE
PREÇOS Nº 6/2021. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime
de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada
para Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem de Ruas no Bairro Pitangueiras Contrato de Repasse Nº 1065.960-93/2019. No Município de Lauro de Freitas/BA.
Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD anexo no Edital. Tendo em vista o
Parecer Jurídico emanado da Procuradoria Geral do Município datado de 15 de fevereiro
2022, conforme determina o Artigo 43, § 3º da Lei Nº 8.666/93, NOTIFICA-SE as empresas
Inova Terraplanagem e Construções Eireli - EPP., Construções e Locação de Máquinas Ltda.,
e Pavnorte Construtora Ltda., para sanearem os vícios contidos nas Propostas de Preços,
conforme indicados pela Secretaria de Infraestrutura, ressaltando-se que é vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, bem como é vedado o aumento no preço global da proposta. No prazo de 02
(dois) dias úteis a contar desta publicação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. O inteiro teor

de

consumoenfrentamento covid-19. As demais publicações serãorealizadas no diário
oficial

no

site:

Nº 38, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

(http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario/www.licitacoese.com.br).

Informações: compeljuridicosms@gmail.com
Jequié, 21 de fevereiro de 2022.
TIAGO ALVES GUIMARÃES MUNIZ
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022022300276
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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.

