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CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

EDITAL

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - Bahia, no uso de suas atribuições legais e 
com fundamento no quanto disposto na LC nº 101/2000, §4º, do art. 8º; nos arts.28, §3º,II; 31, XIII e 84, 
I, todos da Lei Orgânica do Município, assim como na Lei Complementar nº 101/2000, art. 9º, §4º, vem 
tornar público que, no próximo dia 29 de setembro, às 14:00 horas, será realizada AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA com o fim de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, 
assim como informações atinentes a este Poder Legislativo, referentes ao SEGUNDO QUADRIMESTRE 
do exercício financeiro do ano de 2020. Por força da pandemia da COVID-19 e consequente necessidade 
de distanciamento social, a audiência pública em questão será realizada por meio VIRTUAL e os interessa-
dos poderão acompanhá-la e participar acessando www.camaravc.com.br/transparencia/prestacaodecontas, 
onde será transmitida a audiência pública ao vivo.

Vitória da Conquista, 02 de setembro de 2020.

Luciano Gomes Lisboa
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 115/2014, 012/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 023/2020, tendo como objeto o 
contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central para explorar a exclusividade da folha 
de pagamento dos servidores públicos municipais, que será realizado no dia 17/09/2020 às 09h30min na 
sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico abaixo, 
as demais dúvidas poderão ser sanadas junto 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. http://www.caatiba.ba.gov.br/diario. Caatiba/BA, 03 de setembro 
de 2020. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 115/2014, 012/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 024/2020, tendo como objeto 
o registro de preços para a aquisição de quentinhas em atendimento as necessidades das diversas Secre-
tarias deste Município, que será realizado no dia 17/09/2020 às 10h30min na sede desta Prefeitura. Aos 
interessados o Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico abaixo, as demais dúvidas poderão 
ser sanadas junto 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. http://www.caatiba.ba.gov.br/diario. Caatiba/BA, 03 de setembro de 2020. Pregoeiro: Rob-
son Lima Rocha.

AVISO DE CANCELAMENTO DO LOTE 04
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

O Fundo Municipal de Saúde através da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Planalto - 
Bahia, torna público para conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO DO LOTE 04 do Pregão 
Eletrônico nº 004/2020. Objeto: Contratação de empresa (s) para aquisição de Móveis e Equipamentos 
Permanentes para equipar a UBS – Lagoa do Morro. Início da sessão de disputa no dia 04/09/2020 às 
10h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis no sítio www.licitacoese. com.br ou através do 
portal da transparência www.planalto.ba.gov.br Informações: pmplanaltolicita@gmail.com.

Motivo: Em atendimento ao disposto no Art. 14, da Lei 8.666/93, a licitação destina-se a garantir não só 
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas também a observância do princípio cons-
titucional da isonomia. Lote 04 cancelado por apresentar descritivo insuficiente que não fixa requisitos téc-
nicos para aquisição de item. Planalto, 03 de Setembro de 2020. Adalberto Rodrigues Meira – Pregoeiro.


