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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 0036/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA, realizará licitação, modalidade pregão eletrônico
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 12/09/2018, às 09hs, no site, https://www.licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de Empresa para fornecimento de material para curativos
especiais, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. O Edital, pode
ser obtido, no site ou na prefeitura, situada na Rua Fidélis Botelho, 28, Centro, Anagé/BA, de 08hs às 12hs,
mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00.
Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CONDEÚBA – BA, 27 DE AGOSTO DE 2018.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018
Objeto: contratação de empresa visando a realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de
requalificação do mercado municipal de Condeúba - Bahia, com recursos do Convênio nº 851897/2017
firmando com o Ministério da Integração Nacional.
Considerando que o processo administrativo nº 041/2018 que originou a Tomada de Preços nº
003/2018 ainda está em curso devido a tramites legais cabíveis e necessários ao seu regular andamento,
Considerando o que leciona Márcia Walquiria Batista dos Santos em sua obra Temas polêmicos sobre
licitações e contratos: “Quando o prazo de validade da proposta estiver prestes a findar, a Administração
poderá consultar os licitantes para verificar a intenção dos mesmos em prorrogar a validade de suas propostas. Tal procedimento visa a resguardar os atos a serem praticados após o decurso dos 60 dias, ou do prazo
fixado no instrumento convocatório, se for diferente.”
Considerando que o prazo das propostas foi de 60 (sessenta) dias e estas são datadas de 04 de julho de
2018 findando-se, portanto, em 03 de setembro de 2018,
Considerando a necessidade e dever da Administração Pública, sempre que se mostrar demorada a
tramitação do processo licitatório pertinente, obter das empresas envolvidas a prorrogação do prazo de
validade de suas propostas pelo tempo necessário,
Intima-se as empresas licitantes habilitadas da Tomada de Preços nº 003/2018, para que apresentem,
formalmente, o interesse na prorrogação do prazo de validade de suas propostas, anuindo com o prosseguimento do processo licitatório e de modo a permitir, assim, a consecução do interesse público, o respeito
à obrigatoriedade de licitação e o atingimento dos objetivos, por todos os fundamentos supra expostos.
E para dar ciência, cópia deste deverá ser publicado no DOM, bem como encaminhado às empresas
habilitadas.
Atenciosamente,
Antônio Alves de Lima
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Pregoeira realizará o pregão na sede da PM, em 06/09/18 às 08:00 hrs, para Aquisição de material de higiene
e limpeza para suprir as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Tremedal, Bahia. T: (77) 3494-2100.
Edital na sede e no site http://www.tremedal.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo. Divulgação dos demais atos do
certame no Diário Oficial: http://www.tremedal.ba.gov.br/. 27/08/18. Flórence de Paula Campos Monteiro - Pregoeira
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Pregoeiro realizará o pregão na sede da PM, em 06/09/2018 às 10:00 hrs, para Prestação de serviços na con-
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fecção de Material Gráfico para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Tremedal, Bahia. T:
(77) 3494-2100. Edital na sede e no site: http://www.tremedal.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo. Divulgação dos
demais atos do certame no Diário Oficial: http://www.tremedal.ba.gov.br/. 27/08/2018. Flórence de Paula Campos
Monteiro - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna público
para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 025/2018, cujo objeto fora a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de 01 (um) veículos zero KM para transporte, remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de
vida - Ambulância Tipo A, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus
Anexos, cuja abertura fora programada para o dia 10 de Agosto do corrente ano, às 13:30h, divulga que, na referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova data e horário
oportunamente divulgados através do Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia,
13 de Agosto de 2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna público
para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 026/2018, cujo objeto fora o Registro de Preços com vistas ao
eventual fornecimento e reposição de peças para manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos e motocicletas
deste município, maior desconto por lote, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
do Edital e seus Anexos, cuja abertura fora programada para o dia 10 de Agosto do corrente ano, às 08:30h, divulga que, na
referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova
data e horário oportunamente divulgados através do Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org.
Piripá – Bahia, 13 de Agosto de 2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna público
para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 030/2018, cujo objeto fora a contratação de empresa (s) para
prestação de serviços no Transporte Escolar deste Município, do tipo menor preço por km linha, dos roteiros: Lagoa
do Tanque / Piabas/ Gameleiras / Judeu / Baés / Barrinha a Piripá; e Lagoa do Meio / Carrasco a Piripá, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos, cuja abertura fora programada
para o dia 24 de Agosto do corrente ano, às 08:30h, divulga que, na referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento
de licitantes, sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova data e horário oportunamente divulgados através do
Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 27 de Agosto de 2018. Adalberto
Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
A Prefeitura Municipal de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna público
para conhecimento dos interessados, que a licitação PP 031/2018, cujo objeto fora o Registro de preços para futura e eventual aquisição de vidros, espelhos, portas e janelas para atender as demandas das Secretarias Municipais, maior desconto
por lote, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos, cuja
abertura fora programada para o dia 24 de Agosto do corrente ano, às 10:00h, divulga que, na referida LICITAÇÃO, não
houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova data e horário oportunamente divulgados através do Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 27 de Agosto
de 2018. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

