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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
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 001/2021, tendo como objeto 
o registro de preços visando a contratação de empresa(s) para o fornecimento de combustíveis, lubrificantes 
e gás liquefeito em atendimento as necessidades de todas as Secretarias deste Município, que será realizado 
no dia 04/02/2021 às 08h00min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, 
junto ao endereço eletrônico a baixo, 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, 22 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
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 002/2021, tendo como objeto 
a locação de máquinas e equipamentos para a limpeza urbana na sede e distritos deste Município, que 
será realizado no dia 04/02/2021 às 09h30min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará 
à disposição, junto ao endereço eletrônico a baixo, 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, 22 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
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 003/2021, tendo como objeto o 
registro de preços para a para a aquisição de peças automotivas em atendimento as necessidades das diversas 
Secretarias deste Município, que será realizado no dia 04/02/2021 às 11h00min na sede desta Prefeitura. 
Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico a baixo, as demais dúvidas pode-
rão 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, 22 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Robson 
Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
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 004/2021, tendo como objeto 
o registro de preços para a para a aquisição de material de limpeza em atendimento as necessidades das 
diversas Secretarias deste Município, que será realizado no dia 05/02/2021 às 08h00min na sede desta 
Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico a baixo, as demais 
dúvidas poderão ser sanadas junto ao Setor de Licitações, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Cen-
tro, 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, 22 de dezembro de 2021. 
Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
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 005/2021, tendo como objeto 
o registro de preços para a para a aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as necessidades das 
diversas Secretarias deste Município, que será realizado no dia 05/02/2021 às 09h30min na sede desta 
Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico a baixo, as demais 
dúvidas poderão ser sanadas junto ao Setor de Licitações, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Cen-
tro, 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, 22 de dezembro de 2021. 
Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
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 006/2021, tendo como objeto o registro de pre-
ços para a para a aquisição de material de expediente em atendimento as necessidades das diversas Secretarias 
deste Município, que será realizado no dia 05/02/2021 às 11h00min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o 
Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico a baixo, 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.caati-
ba.ba.gov.br/diario. Caatiba/BA, 22 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
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 007/2021, tendo como objeto a prestação de 
serviços de fornecimento de Link de acesso à Internet em atendimento as necessidades das diversas Secretarias 
deste Município, que será realizado no dia 05/02/2021 às 14h30min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o 
Edital estará à disposição, junto ao endereço eletrônico a baixo, 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.caati-
ba.ba.gov.br/diario. Caatiba/BA, 22 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.


