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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ

propostas fica ressalvada a aquisição desses itens sem prejuízos dos preços praticados no
mercado, a empresa ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MAT. HOSPIT. EIRELI vencedora do
lote: 11, com valor global estimado de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e a
empresa DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA vencedora do lote: 1, com
valor global estimado de R$113.940,00 (cento e treze mil novecentos e quarenta reais).
Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

AVISOS DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2019
A Prefeitura Municipal de Coronel João Sá - BA por intermédio do seu
PREGOEIRO, torna público, que conforme a Lei Federal nº 8666/93, para o conhecimento
das empresas interessadas, que a sessão de processamento da TOMADA DE PREÇOS nº
006/2019, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 08/05/2019, com o objeto
Contratação de empresa da área de engenharia para construção de barreiros e ou
pequenos barreiros, nas comunidades de Tanque Novo, Poço D água, Araçás, Lagoa dos
Currais e Rio dos Peixes, no Município de Coronel João Sá, por motivos de ordem
administrativa, foi prorrogado para o dia 15/05/2019 às 09:00 Horas, outras informações
poderão ser obtidas no Setor de Licitação pelo telefone 75 3286-2120 das 08:00 às
12:00.

Cruz das Almas-BA, 7 de maio de 2019.
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019-SRP

A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila torna público, que realizará no dia
21/05/2019, às 09h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na
modalidade Pregão Presencial - SRP - nº 040/2019, cujo objeto é Registro de preço para
futura e eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de fogos de
artifício, a serem utilizados nos eventos e atividades institucionais realizadas pela Prefeitura
de Dias d'Ávila. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da
Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de
Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, situada na Praça dos Três Poderes,
bairro Lessa Ribeiro, s/n - Dias d'Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019
A Prefeitura Municipal de Coronel João Sá - BA por intermédio do seu
PREGOEIRO, torna público, que conforme a Lei Federal nº 8666/93, para o conhecimento
das empresas interessadas, que a sessão de processamento da TOMADA DE PREÇOS nº
007/2019, anteriormente marcada para às 11:30 h do dia 08/05/2019, com o objeto
Contratação de empresa da área de engenharia para serviços de pavimentação com
drenagem superficial, nos Povoados Queimada do Milho, Rompe Gibão e Tiririca, no
Município de Coronel João Sá, por motivos de ordem administrativa, foi prorrogado para o
dia 17/05/2019 às 09:00 Horas, outras informações poderão ser obtidas no Setor de
Licitação pelo telefone 75 3286-2120 das 08:00 às 12:00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila torna público, que realizará no dia
21/05/2019, às 10h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na
modalidade Pregão Presencial - nº 041/2019, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de produção de Eventos para execução de Projeto
de Cenografia, a ser utilizado nos Festejos Juninos de 2019. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na
sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila,
situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n - Dias d'Ávila, Tel. nº: (71)
3648-3503. Dias d'Ávila, 07 de maio de 2019 - Mateus Oliveira Souza - Pregoeiro Oficial.

Coronel João Sá-BA, 3 de maio de 2019.
GIVALDO RAMOS DE ANDRADE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

Dias D'Ávila-BA, 7 de maio de 2019
MATEUS OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

A PM de Correntina-BA, através do seu Prefeito, comunica às empresas
participantes da Tomada de Preços nº 003/2019, que, após decurso do prazo para
apresentação de recursos, manifestada na sessão ocorrida em 23/04/2019 pela Empresa
ANTÔNIO JOSÉ LEÃO TEIXEIRA, inscrita no CNPJ nº 04.071.873/0001-84, fica designada a
data de 17 de maio de 2019, às 8h, para abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS DAS
EMPRESAS HABILITADAS, ficando todos os interessados a comparecerem na data e horário
marcados para continuação desta TP. Bases legais: leis 8.666/93, 123/06 e 147/2014. As
demais fases desta TP serão publicadas no Site www.correntina.ba.io.org.br. Informações:
(77) 3488-3247.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
024/2019 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO. Contrato nº 044/2019.
Contratada: ENGELIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.152.223/0001-13, no
valor de R$ 1.789.478,22 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e
Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos). Objeto: Contratação de empresa
especializada para construção de escola com 06 salas e quadra coberta (materiais e mão
de obra) conforme termo de compromisso par nº 201900031-1 - FNDE, bairro Santa Luzia,
Dom Basílio - Bahia. Vigência: 24 de abril de 2019 a 24 de 24 de abril de 2020. Data da
Assinatura: 24 de abril de 2019.

NILSON JOSÉ RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019
Repetição

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

PA Nº 051/2019. TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
A Prefeitura Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, através de sua Comissão
de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados, a REPUBLICAÇÃO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 010/2019, a tendo por objeto a aquisição peças para e Prestação de
serviços na manutenção preventiva e corretiva de motores e bombas dos poços artesianos,
na Zona Rural do Município de Cotegipe, Estado da Bahia, devido à falta de publicação no
DOE e alteração no conteúdo do edital. Credenciamento das empresas: dia 17/05/2019 às
09h00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal de Cotegipe, à
Pç. Da Bandeira, sn, Centro, Cotegipe, BA; TELEFONES: Fone: (77) 3621-2424; Local de
Retirada do Edital: no endereço eletrônico licitacao-cotegipe@outlook.com ou PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTEGIPE-BA, no endereço acima.

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019
A Presidente da CPL no uso de suas atribuições adjudica: ENGELIMA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.152.223/0001-13, no valor de R$ 1.789.478,22
(Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte
e Dois Centavos). Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de escola
com 06 salas e quadra coberta (materiais e mão de obra) conforme termo de compromisso
par nº 201900031-1 - FNDE, bairro Santa Luzia, Dom Basílio - Bahia. Fabiola Rodrigues
Pereira 24 de abril de 2019.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO torna público a Homologação em
favor da empresa ENGELIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.152.223/0001-13,
no valor de R$ 1.789.478,22 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos
e Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos). Objeto: Contratação de empresa
especializada para construção de escola com 06 salas e quadra coberta (materiais e mão
de obra) conforme termo de compromisso par nº 201900031-1 - FNDE, bairro Santa Luzia,
Dom Basílio - Bahia. 24 de abril de 2019.

Cotegipe-BA, 6 de maio de 2019.
EDIMAR MARÇAL DE JESUS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019-SRP

ROBERVAL DE CÁSSIA MEIRA
Prefeito

O Prefeito Municipal de Cruz das Almas, após analisado o processo licitatório,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas, compreendendo:
desintetização, desratização, em todas as áreas internas e externas das unidades
administrativas das Secretarias, escolas e unidades de saúde do Município de Cruz das
Almas, conforme especificado no termo de referência, Anexo do Edital. Delibera pela
homologação do objeto adjudicado em favor da empresa abaixo especificada, conforme
proposta, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 004/2019, a fim de que produza seus
efeitos legais e jurídicos pertinentes. Empresa JOSEMIRA MIRANDA SILVA SANTANA - ME,
vencedora do lote único, com valor Global estimado de R$:32.000,00 (trinta e dois mil
reais). Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA
AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE
A Prefeitura de Feira da Mata atraves da sua comissao de Licitação TORNA
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Processo Licitatório na
Modalidade Carta Convite do Tipo Menor valor global - objetivando Contratação de
empresa especializada na Prestação de Serviços de organização e execução de Concurso
Público Municipal para provimento de vagas de cargos efetivos, englobando todas as fases
do processo com provas escritas e práticas até a homologação do resultado final..
Abertura/recebimento dos envelopes dia 16/05/2019, às 08 h 00 minOs Convites
completos poderão serem adquiridos na Prefeitura Municipal de Feira da Mata, Praça
Prefeito
Elias
Pereira
de
Souza
Filho
nº
300
Centro
ou
www.feiradamata.ba.io.org.br/transparencia Informações: (77) 3474.1020.

Cruz das Almas-BA, 7 de maio de 2019.
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019
O Prefeito Municipal de Cruz das Almas, após analisado o processo licitatório,
cujo objeto a aquisição de medicamentos, para atender necessidades da secretaria
municipal de saúde, conforme especificações constantes no termo de referência - anexo I
do edital. Delibera pela homologação do objeto adjudicado em favor das empresas abaixo
especificadas, conforme propostas, referente ao Pregão Eletrônico Nº 008/2019, a fim de
que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes. Empresa: MEDISIL COMERCIAL
FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, vencedora dos lotes: 2,3,4,6,13,14 e 15, com valor
global estimado de R$593.785,00 (quinhentos e noventa e três mil setecentos e oitenta e
cinco reais) tendo sido identificado sobre preço de alguns dos itens de sua composição,
distantes dos valores de referência utilizados como base para apreciação das propostas fica
ressalvada a aquisição desses itens sem prejuízos dos preços praticados no mercado, a MD
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, vencedora dos lotes: 7,8 e 16, com valor global
estimado de R$549.906,20(quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e seis reais e
vinte centavos), a empresa 4MBR - COMERCIO E REPRESENT. DE MATERIAL E MED,
vencedora dos lotes: 5,9,10 e 12, com valor global estimado de R$298.045,90 (duzentos e
noventa e oito mil quarenta e cinco reais e noventa centavos) tendo sido identificado
sobre preço de alguns dos itens de sua composição, distantes dos valores de referência
utilizados como base para apreciação das propostas fica ressalvada a aquisição desses itens
sem prejuízos dos preços praticados no mercado, a empresa DROGAFONTE LTDA vencedora
do lote: 17, com valor global estimado de R$55.018,60 (cinquenta e cinco mil dezoito reais
e sessenta centavos) tendo sido identificado sobre preço de alguns dos itens de sua
composição, distantes dos valores de referência utilizados como base para apreciação das
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050800168

Nº 87, quarta-feira, 8 de maio de 2019

Feira da Mata-BA, 7 de maio de 2019.
APARECIDO ALVES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2019
Tipo: Menor Preço/A Prefeitura de Filadélfia-BA, comunica aos interessados que fará
realizar no dia 24/05/2019, às 08:30h, no Prédio da Prefeitura, situado na Av. Antônio
Carlos Magalhães, nº 267, certame contratação de empresa especializada em
construção civil para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em
diversas ruas localizadas na zona urbana, no Município. O edital contendo as instruções
encontra-se
à
disposição
dos
interessados
no
http://www.impublicacoes.org/pm_filadelfia/ ou através de solicitação no e-mail:
licitapmf@gmail.com.
Em 7 de maio de 2019.
EDSON LUIS LEITE DE ARAÚJO
Presidente da Comissão
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