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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

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 serviços em Imunização e controle de pragas Urbanas (desinsetiza-
ção, 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. Informações: licitacao@bar-
radochoca.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 modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 013/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de 
Engenharia e Arquitetura nas atividades de Planejamento, Elaboração, Detalhamento, Correção e/ou Revisão de Proje-
tos; bem como, Assessoria Técnica, apoio, supervisão e fiscalização das obras, suporte técnico ao setor de prestação de 
contas e alimentação 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 re-
sponsabilidade 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.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Leis 
Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de 
realização do Pregão Eletrônico nº 005/2021 do tipo menor preço por Lote. OBJETO: Registro de Preços para even-
tual e futura Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para ma-
nutenção de veículos e máquinas pesadas do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital, para 
o dia 20/05/2021. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. 
Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://www.belo-
campo.ba.gov.br/site/diariooficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 20/05/2021 
às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 20/05/2021, às 08:30h. Informações: lic.2016belocampo@hotmail.
com e 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

CÂMARA DE MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EDITAL 05/2021
O Presidente da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao 

quanto disposto no parágrafo único do Art. 17, § 3º do artigo 60 da Lei Orgânica do Município, bem como no § 1º, do 
Art. 220 da Resolução nº 048/2008 (Regimento Interno da Câmara Municipal); e conforme determina a Constituição 
Federal, no § 3º do seu Art. 31 c/c o disposto no parágrafo único, do Art. 54, da Lei Complementar nº 06/91, vem: 
tornar pública a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 do Município de Vitória da Conquista, no dia 25 de 
maio de 2021, às 10h. Os demonstrativos das contas ficarão afixados em mural para o exame e apreciação; e o contri-
buinte, além de ter acesso à cópia de todos os documentos contábeis, poderá formular questionamentos por escrito, 
que serão enviados, juntamente com as contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Vitória da Conquista, 11 de maio de 2021.

Luis Carlos Batista de Oliveira
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro Oficial do Município de Igaporã – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, AD-

JUDICA o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº. 0001/2021, cujo objeto é a contratação de 
empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para compor as cestas básicas para 
serem distribuídas para famílias em vulnerabilidade econômica dentro do programa de benefícios sociais, 
em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes do termo 
de referência anexo do Edital, que declara vencedora empresa abaixo:

Igaporã - Bahia, 29 de abril de 2021.
Luís Carlos Neves Souza

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Igaporã – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA 

o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº. 0001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
do ramo para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para compor as cestas básicas para serem 
distribuídas para famílias em vulnerabilidade econômica dentro do programa de benefícios sociais, em 
atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes do termo de 
referência anexo do Edital, que declara vencedora empresa abaixo:

Igaporã - Bahia, 29 de abril de 2021.
Newton Francisco Neves Cotrim

Prefeito Municipal


