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gerenciamento de créditos provenientes de folha de pagamento dos servidores públicos
municipais e, sem exclusividade, serviços de empréstimos consignados em folha de
pagamento do Município de Santa Inês, conforme condições e especificações do edital
e termo de referência. O edital poderá ser obtido no site oficial (transparência), ou na
sala da COPEL na SEFAZ, das 8h30min às 12h00min. Os demais atos pertinentes a este
certame serão publicados em diário próprio (www.santaines.ba.gov.br).

JEZIANE BRANDÃO BERTOSO COSTA,
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

O Município de Santa Inês/BA, através da Comissão Permanente de Licitação,
torna público, que realizará no dia 02/06/2022, às 08h30min, licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 007/2022, objetivando a contratação de empresa de engenharia para
execução de obras/serviços de construção de Areninha 50X30m no Município de Santa
Inês/BA, contando de construção de alambrado com altura de 4,00m e de rede de
proteção; implantação de grama sintética 50X30m; sistema de iluminação em LED E SBDA;
pavimentação; e instalação do totem institucional externo, conforme projeto básico,
memorial descritivo e planilha orçamentária. O edital poderá ser obtido no site oficial
(transparência), ou na sala da COPEL na SEFAZ, das 8h30min às 12h00min. Os demais atos
pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio
(www.santaines.ba.io.org.br).

JEZIANE BRANDÃO BERTOSO COSTA
Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de medicamentos e soluções
injetáveis, visando atender as necessidades das unidades de saúde da Secretaria Municipal
de Saúde do município de Santaluz-BA.

Torna público a alteração do aviso publicado no DOU dia 13/05/2022, Seção 3,
pág. Nº 90. Da alteração: ONDE SE LÊ: Menor Preço Global, LEIA-SE: Menor Preço Por
Lote.

Santaluz - Bahia, 17 de maio de 2022
DANIELLE NEVES MACHADO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11291/2021
Referente à Tomada de Preços nº 003/2021, Processo Administrativo nº

11291/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada de engenharia para
execução de obras/serviços de engenharia para execução de pavimentação em
paralelepípedo no Parque das Mangueiras com Drenagem Superficial e concreto em ruas
no Loteamento Sales com Drenagem Profunda, no Município de Santo Antônio de Jesus -

Ba, conforme especificações, quantitativos e condições descritos neste edital e seus
anexos. Tipo Menor Preço Global.

CONSIDERANDO tudo o quanto relatado no processo administrativo em
epigrafe na decisão definitiva publicada no Diário Oficial do Município, em 19 de abril de
2022, na edição nº 8590, pagina nº 02 e o atendimento de todos os requisitos legais e o
quanto disciplinado no instrumento convocatório pertinente decido ADJUDICAR e
HOMOLOGAR o presente objeto em favor da:

Empresa TERRA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 01.978.197/0001-09, que ofertou valor de R$ 481.394,84 (quatrocentos e oitenta
e um mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

ASSIM ADJUDICO E HOMOLOGO O PRESENTE PROCEDIMENTO, PARA QUE SE
PRODUZAM SEUS EFEITOS JURÍDICOS

Santo Antônio de Jesus-BA, 17 de maio de 2022.
GENIVAL DEOLINO SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP

Objeto: Seleção de melhor proposta para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de apoio, organização de eventos institucionais,
culturais, acadêmicos e sociais da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde-
Bahia, conforme Termo de Referência. O Município de São Francisco do Conde, através
do Pregoeiro Oficial, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cuja sessão acontecerá no dia 31 de maio de
2022 às 09:30hs, (horário de Brasília), no site da BLL-Bolsa de Licitações e Leilões:
www.bll.org.br, onde no mesmo endereço eletrônico, o edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados, ou ainda no site oficial do Município, no
endereço: http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/licitacoes-pregoes-
convites/. Maiores informações através do fone: (71) 3651-8069 ou e-mail:
copel.sfc@pmsfc.ba.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - SRP

Objeto: Seleção de melhor proposta para eventual contratação de empresa
para locação de Trio Elétrico, a fim de atender as necessidades do Calendário Oficial
de Eventos do município de São Francisco do Conde - Bahia, ações institucionais e
iniciativas populares com notoriedade, conforme Termo de Referência. O Município de
São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público que realizará
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cuja sessão
acontecerá no dia 31 de maio de 2022 às 11:30hs, (horário de Brasília), no site da BLL-
Bolsa de Licitações e Leilões: www.bll.org.br, onde no mesmo endereço eletrônico, o
edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, ou ainda no site
oficial do Município, no endereço:
http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/licitacoes-pregoes-convites/.
Maiores informações através do fone: (71) 3651-8069 ou e-mail:
copel.sfc@pmsfc.ba.gov.br.

São Francisco do Conde (BA), 17 de maio de 2022
NALINALDO COUTO DE MELLO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

A PM de São Miguel das Matas torna público o PE nº 015/2022, tipo Menor
Preço por Lote. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 h, do dia 18/05/2022,
abertura das propostas: às 08:01 h do dia 30/05/2022, data e a hora da disputa: às 10:00
h do dia 30/05/2022. Sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Contratação de
empresa na área de informática, locação de software de gestão pública, sem limitação de
usuários, incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção
mensal que venha a garantir as alterações legais que exigem na legislação vigente, que
norteiam a gestão pública.

O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://www.saomigueldasmatas.ba.gov.br,
Informações (75) 3676-2141.

São Miguel das Matas-BA, 17 de maio de 2022
FLORIZETE PEREIRA LOPES DOS SANTOS

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022, cujo objeto é Contratação
de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios de informática, para fazer
reparos em alguns computadores, no dia 30 de maio de 2022, às 08:15(oito horas e quinze
minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br,
código BB nº 931216.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO ELETRÔNICO 030/2022, cujo objeto é Contratação
de empresa especializada na aquisição de ar condicionado para atender as necessidades da
Secretaria de Educação deste município, no dia 30 de maio de 2022, às 09:30(nove horas
e trinta minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br,
código BB nº 934159.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022, cujo objeto é Contratação
de empresa especializada no fornecimento de móveis para atender as necessidades das
Secretarias deste Município., no dia 30 de maio de 2022, às 10:45(Dez horas e quarenta e
cinco minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br,
código BB nº 935140.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, cujo objeto é Contratação
de empresa especializada no fornecimento do Computadores e Impressoras, para atender
as necessidades de diversas secretarias deste Município, no dia 30 de maio de 2022, às
14:00(Quatorze horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. -
Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 -
000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-

mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-
e.com.br, código BB nº 938769.

Saubara, 17 de maio de 2022
WELLINGTON ARAÚJO PIMENTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 21/2022

A Prefeitura Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos
interessados a fim de credenciar e analisar propostas, que fará realizar a Licitação na
modalidade PREGÃO ELETRONICO SGP Nº 021/2022, na forma ELETRÔNICA, tipo menor
preço por item, para contratação de empresa para o fornecimento de Oxigênio medicinal
em cilindros para atender às necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora da Saúde,
Município de Saúde - Bahia .A realizar-se no dia 27 DE MAIO DE 2022 ás 13:00 horas, onde
poderão ser retirados os editais, das 08:00 às 12:00 hs. ou através de solicitação no e-mail:
licitacao@pmsaude.ba.gov.br.

Saúde/BA, 17 de maio de 2022
FRANCISCO DE ASSIS LURDES DE SOUZA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022 - PA Nº 702/2022

Considerando Erro formal apresentando divergência entre o valor previsto

da execução do objeto e as planilhas orçamentárias; Considerando que esta comissão

entende que indiscutivelmente reflete na alteração da proposta financeira  e da

participação de possíveis licitantes interessados. Fica adiada a presente licitação para

o dia 02 de junho de 2022, às 09h00min. Local do Edital:

www.senhordobonfim.ba.gov.br (Link Licitações).

ALFREDO REIS MULUNGÚ

Presidente da COPEL.
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