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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 13/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2022
A presidente da CPL torna público aos interessados que realizará licitação na

modalidade RDC Nº. 013/2022. Processo Administrativo: 258/2022, Tipo: MENOR PREÇO
GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na
construção da Creche Municipal do Município de Santaluz-BA. Sessão de abertura: às 09:00
horas do dia 15/12/2022, na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de
Santaluz- Bahia, local Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo CEP: 48.880-000.

Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Santaluz- BA,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00h às 12:00h (através de pendrive),
de segunda à sexta-feira ou no site oficial do Município: www.santaluz.ba.gov.br.

Santaluz, 21 de novembro de 2022
DANIELLE NEVES MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 61/2022
Republicação

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, conforme
as diretrizes do PNAE. Recebimento de propostas: das 8h do dia 30/11/22, até às 8h30 do
dia 02/12/22. Abertura: 02/12/22 às 8h30. Disputa: 02/12/22 às 9h30. Edital:
http://www.licitações-e.com.br.

Santo Amaro - BA, 21 de novembro de 2022.
DANIEL LIMA GOMES

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

Tendo transcorrido regularmente o procedimento licitatório em referência, cujo
objeto: execução remanescente de obras de construção de Praça Esportiva localizada no
Bairro Bonfim, no município, HOMOLOGA o procedimento constante na ata da Comissão
Permanente de Licitação, declarando vencedora: Eficaz Construtora e Locações LTDA, CNPJ
15.358.607/0001-15, à qual será ADJUDICADO o objeto da licitação, no menor valor global
de R$ 2.032.644,24.

Santo Amaro - BA, 18 de novembro de 2022.
ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do contrato 197/22. Dispensa 51/22. PA 248/22. Contratada: Jose Sena Gomes
EIRELI, CNPJ/MF 36.698.352/0001-00. Objeto: fornecimento de mobiliário. Assinatura:
17/11/22. Vigência: até 31/12/22. Valor: R$ 52.907,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio de Jesus-BA, designado pelo
Decreto nº 30/2022, torna público aos interessados que realizará no dia 06 de dezembro
de 2022 às 9h, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico [974395], tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de
diversos materiais de consumo para o desenvolvimento do Projeto Caravana SAJ de
Esportes no município de Santo Antônio de Jesus-Bahia, através da Prefeitura Municipal,
com a organização e coordenação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em
celebração do convênio n° 917861/2021, firmado entre o Município e o Ministério da
Cidadania.

O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites
www.licitacoes-e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link T r a n s p a r ê n c i a - Ed i t a i s

Santo Antônio de Jesus, 21 de Novembro de 2022.
JOSÉ MÚCIO JARJOR MONTENEGRO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

O Município de Santo Antônio de Jesus, representado neste ato pela Comissão
Permanente de Licitações, instituída pelo Decreto nº 30, de 09 de fevereiro de 2022, no uso
de suas atribuições legais, RETIFICA, O Edital de licitação da Tomada de Preços Nº 018/2022,
Processo Administrativo: nº. 3.131/2022 (1-DOC), cujo objeto Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), em conformidade com a Lei Federal nº
12.305/2010, assim como a descrição dos produtos a serem apresentados à Prefeitura
Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia, conforme condições descritas e especificadas
neste edital e seus anexos. Tipo de Licitação (Critério de julgamento): Menor preço Global

Onde se lê:
11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO
[...]
A. Qualificação Técnica-Profissional será comprovada mediante a apresentação dos

seguintes documentos:
[...]
b) Comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade

técnica referidos no item precedente é integrante do quadro da licitante, mediante a
apresentação do Contrato Social da empresa, quando fazer parte do quadro societário
(também registrado no CREA-BA), ou registro na Carteira de Trabalho, juntamente com a Ficha
de Empregado, ou, a certidão emitida pelo CREA-BA, ou ainda o Contrato de Prestação de
Serviço;

Leia-se:
11.DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO
[...]
A. Qualificação Técnica-Profissional será comprovada mediante a apresentação dos

seguintes documentos:
[...]
b) Comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade

técnica referidos no item precedente é integrante do quadro da licitante, mediante a
apresentação do Contrato Social da empresa, quando fazer parte do quadro societário
(também registrado no CREA), ou registro na Carteira de Trabalho, juntamente com a Ficha de
Empregado, ou, a certidão emitida pelo CREA, ou ainda o Contrato de Prestação de Serviço. No
caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a comprovação
de registro no CREA, deverá ocorrer, nos mesmos moldes previstos, porém, relativas ao
Conselho Profissional da sua região.

Em tempo informamos que as adequações ficam incorporadas ao edital
tempestivamente disponibilizado no portal da Prefeitura.
(https://sai.io.org.br/ba/santoantoniodejesus/site/editais). E tendo em vista que os ajustes
realizados não afetam a formulação dos preços, respeitando-se o que preconiza o §4º do artigo
21º da lei nº 8666/93. Mantém inalterada a data de realização da sessão que ocorrera em
30/11/2022, Horário: 9h (horário de Brasília/DF);

Santo Antônio de Jesus - BA, 21 de novembro de 2022.
ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA LIMA PEREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
AV I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - RP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 721/2022
O Município de São Gabriel/BA, faz saber que na licitação na modalidade

Pregão Eletrônico para Registro de Preços sob o nº 0021/2022. Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender os veículos de
diversos tipos e máquinas pesadas que fazem parte da frota deste município de São
Gabriel/BA, publicou no site licitações-e a nota de esclarecimento sobre questionamento
formulado por empresa participante do certame.

O documento também encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou no site
www.licitacoes-e.com.br, nº 960523 ou solicitado pelo e-mail:
compras.saogabriel@gmail.com. Para maiores informações, no horário das 08h00min as
12h00min, no Setor de Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132 - Centro - São
Gabriel/BA. Cleverson G.G. Oliveira - Pregoeiro.

CLEVERSON G G OLIVEIRA
Pregoeiro

AV I S O
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 634/2022
O Município de São Gabriel-BA, faz saber que na licitação modalidade

Concorrência Pública sob o n.º 0002/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para execução de obra de engenharia para adequação de estrada vicinal no
Município de São Gabriel-BA, conforme convênio: Caixa Econômica Federal - SICONV nº
0079422020, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência,
Memorial Descritivo e projeto básico parte deste edital, ficam cientificadas e notificadas as
empresas participantes da fase de abertura das propostas financeiras para o
diligenciamento, com fulcro no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93.

Os pareceres e o ofício de notificação encontram-se disponíveis e publicados no Diário
Oficial do Município no endereço eletrônico:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou solicitado pelo e-
mail: compras.saogabriel@gmail.com. Para maiores informações, no horário das 08:00 as 12:00hs,
no Setor de Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132 - Centro - São Gabriel/BA .

LUCÉLIA RODRIGUES SILVA GOMES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA - BA., CNPJ 13.922.604/0001-37, por
meio da CPL, designada pela Portaria 19/2022 de 01 de Abril de 2022, TORNA PÚBLICO que
a Licitação TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de
empresa especializada para execução da Obra de Terraplenagem e Serviços de
Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), em trecho das ruas A
e B, no Povoado de Cochó do Malheiro, Zona Rural, Seabra - BA., incluindo mão de obra,
custos diretos e indiretos, taxas, impostos, materiais e insumos necessários a execução dos
serviços, nos termos do Convênio - 924035/2021, CT - 1081537-39, Proposta - 53266/2021,
firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme quantidade e
especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, a ser julgada
nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar n° 123, de 2006 e demais legislação
aplicáveis. Data do certame: realizada às 09:00hs do dia 13/12/2022, na sede da Prefeitura,
localizado na Rua Horácio de Matos Nº 99A, 2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro,
Seabra - BA., CEP 46.900-000.

O Edital completo e demais informações serão publicados no Diário Oficial do
Município - D.O.M., página eletrônica https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079.

Seabra - BA, 21 de novembro de 2022
ENILSON LÁZARO VIEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2022

PA Nº 1390/2022 Sessão - dia 05 de dezembro de 2022, às 09h00min. Objeto: Contratação
de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimenticios para composição de
cestas básicas para atendimento de programas e serviços de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS.

Edital disponível em http://doem.org.br/ba/senhordobonfim/editais. Local da
Disputa: https://emunicipio.com.br/pmsb/pregaoeletronico/index.php. Informações com a
Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00, pelo e-mail
copel.pmsb@hotmail.com, ou pelo tel. (74) 3541- 8726.

ALFREDO REIS MULUNGÚ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
comunica a todos os interessados que realizará as seguintes Licitações:
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
com usinagem, tornearia e solda, prestação de serviços com reparação de máquinas, e Prestação de
Serviços com Alinhamento e Balanceamento para atendimento das necessidades de todas as
secretarias deste Município, em especial a frota de veículos, leves, médios e pesados, incluindo os
Ônibus escolares, de acordo com os Anexos I e II do edital PE SRP nº 018/2022. Recebimento das
propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br - Abertura das propostas dia 02.12.2022, às 08:00
horas, no site www.bll.org.br, início da disputa dia 02.12.2022 às 09:00 horas no mesmo site.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões por horas trabalhadas que serão
utilizados na manutenção das estradas vicinais e outros serviços deste município, de acordo
com os Anexos I e II do edital PE SRP nº 019/2022. Recebimento das propostas no endereço
eletrônico www.bll.org.br - Abertura das propostas dia 05.12.2022, às 08:00 horas, no site
www.bll.org.br, início da disputa dia 05.12.2022 às 09:00 horas no mesmo site.

O Edital do Pregão se encontram disponível na íntegra no endereço eletrônico acima
descrito e no diário oficial do Município site http://www.serradourada.ba.gov.br/. Informações e
dúvidas sobre este Pregão Eletrônico site www.bll.org.br, Telefone (41) 3097-4646 e/ou 3097-4600,
e no endereço de e-mail (cpl.pmsd.ba@gmail.com) - Auzenildo Souza Costa - Prefeito.

Em 21 de novembro de 2022.
P/ PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
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