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PÁGINA CERTIFICADA

13 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

O Município de Barra do Choça – Bahia, nos termos das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/36, 
torna público AVISO DE REABERTURA de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2021. 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços em Imunização e controle de pragas Urbanas (desinsetização, desratização, descupinização, 
controle de pombos e morcegos) em todos os Prédios Pertencentes a Prefeitura Municipal de Barra 
do Choça, atendendo as Secretarias Municipais. Data/Hora da disputa 25/05/2021 às 09h00min 
horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca. Informa-
ções: licitacao@barradochoca.ba.gov.br - Barra do Choça, 12 de Maio de 2021. Adalberto Rodrigues 
Meira - Pregoeiro.  

AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a REABERTURA de licitação na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura nas atividades de Planejamento, Ela-
boração, Detalhamento, Correção e/ou Revisão de Projetos; bem como, Assessoria Técnica, apoio, 
supervisão e fiscalização das obras, suporte técnico ao setor de prestação de contas e alimenta-
ção dos sistemas de captação de recursos SICONV, bem como acompanhamento nas licitações 
de obras e serviços de engenharia com emissão de parecer técnico assinado e carimbado por 
profissional habilitado, sob responsabilidade das secretarias da Prefeitura Municipal de Barra do 
Choça – Bahia. Data/Hora da disputa 25/05/2021 às 13h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão 
disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.
com.br, sob o número 862631. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 12 
de maio de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.  


