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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019
PROCESSO Nº 063/2019

O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal, comunica aos in-
teressados que será realizada, no dia 26 de junho de 2019, às 08:30 hs, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
situada na Praça Bernardo José Dias, s/n.º, Centro, Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo ME-
NOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão 
e fornecimento de materiais gráficos, para atender às diversas gerências desta Municipalidade No mesmo 
momento, será realizado o recebimento das propostas e documentos de habilitação.  Os interessados ficam, 
ainda, cientificados que o edital encontra–se disponível no Diário Oficial do Município, http://www.riodo-
antonio.ba.io.org.br.

Rio do Antônio, 06 de junho de 2019.

José Souza Alves
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019

O MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ESTADO DA BAHIA, torna público que na data de 10/07/2019, às 
10:00 (dez Horas LOCAL), na sua sede, situada na Rua Fidélis Botelho, nº 28, Centro, realizará licitação, 
modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, tipo menor preço GLOBAL, com a finalidade de , a Contra-
tação de empresa de engenharia para conclusão das obras da unidade básica de saúde da localidade rural 
pé do morro, de acordo com as especificações do projeto e memorial descritivo em anexo. Para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Anagé. 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 CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 006/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2019

O MUNICÍPIO DE ANAGÉ, ESTADO DA BAHIA, torna público que na data de 11/07/2019, às 
10:00 (dez Horas LOCAL), na sua sede, situada na Rua Fidélis Botelho, nº 28, Centro, realizará licitação, 
modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, tipo menor preço GLOBAL, com a finalidade de , a Contrata-
ção de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação de ruas do município de Anagé, 
de acordo com as especificações do projeto e memorial descritivo em anexo. Para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Anagé. 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) refe-

rente a despesas com impressão.

Danilo Amorim Dias
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IBICOARA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°001/2019

A Câmara Municipal de Ibicoara, conforme Lei 8.666/93, torna público que será realizada uma licita-
ção na modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, PA nº 022/2019, tipo menor preço global, cujo objeto é 
a 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 reforma do Prédio 

do Poder Legislativo, a se realizar no dia 21.06.19 às 17:00hs, na sala das sessões da Câmara Municipal de 
Ibicoara, situado na Praça Américo Martins Júnior, 120, Centro, Ibicoara/BA. As regras deste certame estão 
presentes no Edital 001/2019_TP, que está disponível gratuitamente na secretária da Câmara Municipal, 
localizada à Praça Américo Martins Jr. 120, Centro Ibicoara Bahia.  Quaisquer informações adicionais 
poderão ser obtidas através dos telefones: (77) 3413-2316. Os demais atos deste processo serão publicados 
no DOL (https://www.io.org.br/ba/ibicoara/camara). Ibicoara, BA – 06.06.2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será rea-
lizada uma licitação na modalidade Pregão Presencial nº 22/19-PA 56/19, tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios 
para manutenção das unidades da Prefeitura Municipal de Condeúba, a se realizar no dia 19.6.19 às 10:30 
h, na Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura, 
através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br ou na integra no Diário Oficial do Município de 
Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br). Os demais atos deste processo serão publicados no DOM 
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 5.6.19. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro


