
14 de Junho de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 022/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PP 044/2019

O MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ESTADO DA BAHIA, torna público que na data de 16/07/2019, às 
10:00 (DEZ Horas de Brasília), na sua sede, situada na Rua Fidélis Botelho, nº 28, Centro, realizará 
licitação, modalidade Pregão Presencial, tipo MAIOR OFERTA por lote, com a finalidade de Contra-
tação de instituição financeira para:

a) em caráter de exclusividade, prestar serviços bancários de gerenciamento da folha de 
pagamento dos servidores públicos municipais e agentes políticos, observadas exigências deste 
Edital e especificações contidas no Anexo I.

b) sem caráter de exclusividade, consignação em folhas de pagamento de eventuais em-
préstimos a serem concedidos aos referidos servidores, de acordo com convênio específico firmado 
com essa finalidade. A taxa de juros a ser praticada para os empréstimos em consignação deverá 
ser previamente negociada entre o Município e a Instituição Financeira vencedora.

O Edital, pode ser obtido, no Departamento de Licitações e Contratos, (em dias úteis) de 08:00 
às 12:00h, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) referente a despesas 
com impressão.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PRECO Nº 023/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ/BA, realizará licitação, modalidade pregão eletrônico 
para registro de preço, tipo menor preço por lote, no dia 04/07/2019, às 09hs LOCAL, no site, https://
www.licitacoes-e.com.br, cujo finalidade é a Contratação de Empresa para Fornecimento de veículo 
de transporte tipo van. para 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

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2019

O MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ESTADO DA BAHIA, torna público que licitação tipo concorrência 
publica do dia 03/07/2019, às 09:00 (nove Horas LOCAL, com a finalidade de, a Contratação de 
empresa de engenharia para retomada da construção da escola do irapuá, de acordo com as espe-
cificações do projeto e memorial descritivo e projeto em anexo. Para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Anagé. Foi suspensa para adequação do edital com nova data prevista para 
o dias 18 de julho de 2019. O Edital, pode ser obtido, no Departamento de Licitações e Contratos, 
(em dias úteis) de 08:00 às 12:00h, mediante pagamento do DAM, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) 
referente a despesas com impressão.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ


