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PREFEITURA MUNNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
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 016/2021, tendo como objeto 
o registro de preços para a contratação de empresa para a prestação de serviços de horas de máquinas, para 
atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município, que será realizado no dia 29/04/2021 
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, 
16 de abril de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
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 017/2021, tendo como objeto 
o registro de preços para contratação de pessoa física/jurídica visando a prestação de serviços de transporte 
diverso em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município, que será realizado no dia 
30/04/2021 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, estabelec-
ido 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, 16 de abril de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

PREFEITURA MUNNICIPAL DE IGAPORÃ

CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2021

OBJETO DO CREDENCIAMENTO: contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação 
de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, para atendimento aos usuári-
os do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços 
de saúde nas especialidades médicas, destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade grave ou não, 
de urgência ou não e por ordem judicial, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não possua em seu quadro 
de profissionais da saúde, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender aos munícipes 
de Igaporã/ BA, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do Edital. Dos 
documentos apresentados pela empresa abaixo, foi submetido a análise e constatou-se que foram atendidos 
as exigências editalícias, portando fica declarada

CREDENCIADA:

Igaporã - Bahia, 07 de abril de 2021.

Luís Carlos Neves Souza
Presidente da CPL
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PÁGINA CERTIFICADA

CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2021

OBJETO DO CREDENCIAMENTO: contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços 
médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, para atendimento aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas, 
destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial, dos quais 
o Fundo Municipal de Saúde não possua em seu quadro de profissionais da saúde, conforme solicitação do Fundo 
Municipal de Saúde, para atender aos munícipes de Igaporã/ BA, conforme especificações e quantitativos constantes 
no Termo de Referência do Edital. Dos documentos apresentados pela empresa abaixo, foi submetido a análise e 
constatou-se que foram atendidos as exigências editalícias, portando fica declarada

CREDENCIADA:

Igaporã - Bahia, 07 de abril de 2021.

Luís Carlos Neves Souza
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº CT-0035-21-PMI
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0020-21D-PMI

Contrato: SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ sob nº 09.543.618/0001-72. 
Objeto: contratação de empresa do ramo para prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia de Infor-
mação para fornecimento, em regime de Locação de Software, de sistemas aplicativos totalmente integrado de Gestão 
Pública Municipal, com servidor de dados rodando sobre a plataforma Windows Server, utilizando Sistema Gerencia-
dor de Banco de Dados SQL Server 2005 ou superior. VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Vigência: 
período: 22/02/2021 a 31/03/2021 - Igaporã-Ba.

RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0038/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0020/2021

O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 
26, caput, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0020/2021, recomendada com base no artigo 24, Inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. CONTRATADO: SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA 
EIRELI, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 09.543.618/0001- 72, com sede na Av. da Franca, nº 393, 2º Andar, 
bairro Comercio, Salvador - BA, CEP: 40.010- 000, cujo OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação 
de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de Locação de Soft-
ware, de sistemas aplicativos totalmente integrado de Gestão Pública Municipal, com servidor de dados rodando sobre 
a plataforma Windows Server, utilizando Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server 2005 ou superior. 
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais), Igaporã - Bahia, 22 de Fevereiro de 2021 – Newton Francisco 
Neves Cotrim - Prefeito.


