
03 de abril de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BARRA DO CHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 012/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Choça, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na Modalidade de 
Pregão Presencial autuado sob o nº 001/2019, no dia 16/04/2019, às 8:30 h, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, na Sede da referida Câmara, situada na Avenida Getúlio Vargas, 
s/nº - Centro – Barra do Choça/BA, visando a  aquisição de combustíveis do tipo gasolina comum, 
gasolina aditivada, etanol (álcool), filtros e lubrificantes,  para atender as necessidades da frota de 
veículos desta Câmara Municipal,  de  acordo  com  as  especificações  e quantitativos constantes do 
Termo de Referência – Anexo  I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações 
sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, 
de segunda a sexta-feira das 8:00 h às 12:00 h. Esclarecimentos adicionais através do telefone: 
(77) – 3426 - 1139. Barra do Choça/BA, 03 de abril de 2019. Eriomar Teixeira Chaves – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 013/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Choça, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na Modalidade de 
Pregão Presencial autuado sob o nº 002/2019, no dia 16/04/2019, às 10:00 h, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, na Sede da referida Câmara, situada na Avenida Getúlio Vargas, s/
nº - Centro – Barra do Choça/BA, visando a contratação de empresa para fornecimento de licença 
de uso e locação de sistemas de software de Gestão Pública Municipal por prazo determinado, com 
atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão 
de dados pré-existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico via 
telefone, acesso remoto, visita in loco, para os softwares: Contabilidade Pública, Recursos Humanos 
e Folha de Pagamento e Patrimônio, para atender as necessidades desta Câmara Municipal,  de  
acordo  com  as  especificações  e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo  I do 
Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível 
na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 8:00 h 
às 12:00 h. Esclarecimentos adicionais através do telefone: (77) – 3426 - 1139. Barra do Choça/BA, 
03 de abril de 2019. Eriomar Teixeira Chaves – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 014/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Choça, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na Modalidade de 
Pregão Presencial autuado sob o nº 003/2019, no dia 16/04/2019, às 11:30 h, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, na Sede da referida Câmara, situada na Avenida Getúlio Vargas, s/
nº - Centro – Barra do Choça/BA, visando a  aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene 
e limpeza, material de copa e cozinha, água mineral e gás de cozinha tipo P-13, para atender as ne-
cessidades desta Câmara Municipal,  de  acordo  com  as  especificações  e quantitativos constantes 
do Termo de Referência – Anexo  I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informa-
ções sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precita-
do, de segunda a sexta-feira das 8:00 h às 12:00 h. Esclarecimentos adicionais através do telefone: 
(77) – 3426 - 1139. Barra do Choça/BA, 03 de abril de 2019. Eriomar Teixeira Chaves – Pregoeiro.


