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TOMADA DE PREÇOS Nº 004-19TP-PMG

Nº 16, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019-PMI/BA

A CPL da PM de GUANAMBI - BA realizará licitação em 14/02/2019 às 08
horas, em sua sede para Contratação de empresa com material e mão de obra,
destinados a reforma e adequação de 40 boxes e reforma parcial do Pavilhão III, na
Central de Abastecimento do município de Guanambi-BA. Edital na sede e no link
http://guanambi.ba.gov.br/licitacoes. Divulgação dos outros atos no Diário Oficial - site:
www.guanambi.ba.gov.br.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa
especializada para prestar serviços na locação de horas máquinas e de veículos
automotores diversos sem condutor que serão utilizados na manutenção dos serviços da
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo do Município de Ibotirama,
que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2019, às 08:30 h, na sala de Licitações desta
Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00
h, pelo telefone 77 3698-1512.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-19TP-PMG
A CPL da PM de GUANAMBI - BA realizará licitação em 19/02/2019 às 08
horas, em sua sede para Contratação de empresa especializada no ramo de informática
educacional para fornecimento de programas (softwares) pedagógicos e administrativos,
com cessão de licença de uso, destinados à Secretaria Municipal de Educação, Setores
e Instituições Escolares Municipais do município de Guanambi-Ba. Edital na sede e no
link http://guanambi.ba.gov.br/licitacoes. Divulgação dos outros atos no Diário Oficial site: www.guanambi.ba.gov.br.

VITOR GABRIEL OLIVEIRA PEREZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

Fica remarcada para o dia 06/02/2019, às 9h, cujo objeto é a aquisição de
medicamentos, material hospitalar e odontológico.

CLÁUDIO ANDRÉ VIANA FARIAS
Presidente da CPL.

LÍVIA MARTINS CARNEIRO
Presidente da Comissão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-19PP-PMG

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

A Pregoeira da PM de GUANAMBI- BA designada através do Decreto Nº 415,
de 12 de Dezembro de 2018, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará
licitação em 06/02/2019 às 08h00min, em sua sede. OBJETO: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para prestar serviço de confecção, cópia de
chaves e conserto de fechaduras destinados a manutenção das secretarias da
Prefeitura Municipal de Guanambi-BA. O Edital encontra-se disponível no site:
www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes, no e-mail licitacaoecompras@gmail.com e na sede
da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de Licitação de 07h00min as
17h00min. Fonefax: (77) 3452-4312/4310 - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
- site: www.guanambi.ba.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019
O Pregoeiro realizará o Pregão Presencial nº 001/2019 na sede da PMI em
04/02/2019 às 09h00min (horário vigente na Bahia) para a Seleção da melhor proposta
para a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, destinados a atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Ipiaú - Bahia, através do menor preço por lote. Tel.:
(73) 3313-2036. Íntegra do Edital e divulgação dos demais atos do certame no Diário Oficial
eletrônico www.doem.org.br/ba/ipiau, bem como no Portal da Transparência:
www.ipiau.ba.gov.br. Jan Gonçalves Muniz Ferreira - Pregoeiro Oficial/Decreto nº
5176/2019.

ROZINEIDE MAGALHÃES DE O. DONATO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4, 5 E 6

O Pregoeiro realizará o Pregão Presencial nº 004/2019 na sede da PMI em
05/02/2019 às 09h00min (horário vigente na Bahia) para a Seleção das melhores propostas
para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP de 13 e 45 kg, mediante registro de preço, para atender as necessidades
das Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de Ipiaú, através do menor preço
por lote. Tel.: (73) 3313-2036. Íntegra do Edital e divulgação dos demais atos do certame
no Diário Oficial eletrônico www.doem.org.br/ba/ipiau, bem como no Portal da
Transparência: www.ipiau.ba.gov.br.

O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de
Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial n° 04/2019 Objeto - Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de oxigênio medicinal em cilindros e cilindros de oxigênio para
atendimento de urgência e emergência do hospital municipal e demais veículos
(ambulância), com entrega de forma parcelada durante 12 meses. Com abertura prevista
para o dia 04 de Fevereiro de 2019 as 08:00. Pregão Presencial nº. 05/2019 - Objeto Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás (glp) e agua mineral para
manutenção das escolas municipais e das diversas secretarias do município de Ibicaraí.
Com abertura prevista para o dia 04/02/2019 as 10:00hs. Pregão Presencial nº. 06/2019 Objeto prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas funerárias afim de
atender as famílias carentes do município de Ibicaraí, através da secretaria municipal de
assistência social. Com abertura prevista para o dia 04/02/2019 as 14:00hs Maiores
informações pelo telefone: (73) 3242 2805.

Ipiaú-BA, 22 de janeiro de 2019.
JAN GONÇALVES MUNIZ FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios produzidos
por Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal.
Documentos de habilitação e Projeto de Venda no dia 13/02/19 às 9h. Informações: de 8
às 12h.

PREGÃO Nº 7, 8 E 9

Irecê-BA, 22 de janeiro de 2019.
JOAZINO A. MACHADO.
Presidente da CPL

O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de
Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial n° 07/2019 Objeto - contratação de empresa para
fornecimento parcelado de material de construção para uso das diversas secretarias do
município de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 05 de Fevereiro de 2019 as 07:00.
Pregão Presencial nº. 08/2019 - Objeto - registro de preço para eventual aquisição de
peças para veículos automotores e prestação de serviços de mão de obra mecânica
preventiva, para manutenção da frota municipal de Ibicaraí/BA. Com abertura prevista para
o dia 05/02/2019 as 13:00hs. Pregão Presencial nº. 09/2019 - Objeto aquisição de gêneros
alimentícios para a merenda escolar, para a manutenção das escolas públicas da rede
municipal de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 06/02/2019 as 07:00hs. Maiores
informações pelo telefone: (73) 3242 2805.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2019
Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Agência de Publicidade para a
prestação de serviços técnicos de publicidade. Dia 12/09/19 às 9h. Informações: de 8 às
12h.
Irecê-BA, 22 de janeiro de 2019.
JOAZINO A. MACHADO.
Presidente de CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

PREGÃO Nº 10, 11 E 12
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de
Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial n° 010/2019 Objeto - contratação de empresa para
fornecimento parcelado de material de limpeza para manutenção das diversas secretarias
do município de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 06 de fevereiro de 2019 as
13:00. Pregão presencial nº. 011/2019 - objeto - aquisição de cesta básica alimentícia, para
distribuição gratuita para famílias carentes do munícipio de Ibicaraí. Com abertura prevista
para o dia 07/02/2019 as 7:00hs. Pregão Presencial nº. 012/2019 - Objeto Contratação de
empresa para confecção de camisetas, uniformes e EPI's para atender a demanda das
Diversas Secretaria do Município de Ibicaraí. Com abertura prevista para o dia 08/02/2019
as 09:00hs. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805.

Menor Preço Global. Objeto: pavimentação (TSD) urbana de diversas ruas no bairro Vila
Esperança. Dia 07/02/19 às 9h. Informações: de 8 às 12h.
Irecê-BA, 22 de janeiro de 2019.
JOAZINO A. MACHADO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 1/2019

A CPL torna público que será realizado Credenciamento, Chamada Pública do
tipo "menor preço" Lei Federal nº. 8.666/93. Abertura: 14/02/2019 Credenciamento
001/2019 às 09:00h Obj: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, para o ano letivo de 2019. O Edital completo poderá ser obtido no
endereço eletrônico www.diariooficialba.com.br ou na sede da Prefeitura, sito à Praça
Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA. Informação
licitaitaparica@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13
O Município de Ibicaraí, por intermédio da sua Comissão de Permanente de
Licitação, torna público a quem possa interessar a abertura de procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial n° 013/2019 Objeto - aquisição de gêneros alimentícios, para
a manutenção do hospital Arlete Marom de Magalhães, e das diversas secretarias do
município de Ibicaraí/Bahia. Com abertura prevista para o dia 07 de fevereiro de 2019 as
10:00. Maiores informações pelo telefone: (73) 3242 2805.

Itaparica-BA, 22 de janeiro de 2019.
MARILEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO
Presidente da CPL

Ibicaraí-BA 22 de janeiro de 2019.
JUCIRLANY RODRIGUES RIBEIRO
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo "menor preço
global" Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 03/02/2019 às
09h00min Obj: Contratação de empresa para locação de sistema de tratamento de ponto,
registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos,
software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico, especificados no Anexo I do
edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente
Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido www.diariooficialba.com.br,
ou na sede da prefeitura sito à Praça Virgílio Damásio, nº 66 - Centro, Itaparica/Ba - CEP:
44.460-000. Informação licitaitaparica@gmail.com.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº. 002 do Contrato nº. 102/2018 - Processo Administrativo nº.
020/2018 - Tomada de Preços nº. 002/2018-CPL/FMS/BA - CONTRATANTE: Município de
Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde; CONTRATADO: DG - MONT CONSULTORIA
E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; OBJETO: Prorrogar prazo de vigência, execução dos serviços
e alterar dotação orçamentária; Fundamento Legal: Lei 8.666/93; Rec. Orç.:
02.08.001/1038/4490510000/6102; SIGNATÁRIOS: Pela Contratada, Secretário Municipal de
Saúde: Ademilton Mendonça Santos, e pela Contratado: Amauri Miranda Montalvão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019012300140

Itaparica-BA, 22 de janeiro de 2019.
MARILEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO
Presidente da CPL
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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.

