
14 de Março de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14, torna público que 
será realizado o Pregão Presencial nº 021/2018, tendo como objeto a aquisição de 02 (dois) Veícu-
los Automotivos, zero quilômetros e 01 (uma) Caçamba Basculante, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras deste Município, que será realizado no dia 
26/03/2017 às 09h00min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição 
no Diário Oficial do Município no seguinte endereço eletrônico http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.
org.br/diario, para mais informações dirigir-se ao setor de licitações estabelecido à Av. Francisco 
Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, das 08h30min às 16h30min. Os demais atos deste 
processo serão publicados no diário oficial do Município. Caatiba/BA, 14 de março de 2018. Robson 
Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14, torna público que 
será realizado o Pregão Presencial nº 023/2018, tendo como objeto a contratação de Empresa para 
prestação de serviços no licenciamento de software integrado de contabilidade aplicada via Web, 
sistema de patrimônio público via Web, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, através de 
empresa especializada em serviços nas áreas de desenvolvimento, implantação, manutenção de 
software que atendam às necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste Município, 
que será realizado no dia 26/03/2017 às 14h00min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o 
Edital estará à disposição no Diário Oficial do Município no seguinte endereço eletrônico http://www.
pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br/diario, para mais informações dirigir-se ao setor de licitações estabe-
lecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, das 08h30min às 16h30min. 
Os demais atos deste processo serão publicados no diário oficial do Município. Caatiba/BA, 14 de 
março de 2018. Robson Lima Rocha.


