08 de junho de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
O Município de Caatiba/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e
10.520/02, através do pregoeiro municipal, torna público o resultado e adjudicação da licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 016/2021, cujo objeto é a Registro de Preços para Contratação de
empresa para a prestação de serviços de horas de máquinas, para atendimento as demandas das
diversas Secretarias deste Município. Realizado no dia 31/05/2021 às 10h00min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada na avenida Francisco Viana, nº
07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba. Tendo como vencedora a empresa: CONSTRUTORA FORTE
NORDESTE EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJsob o nº 27.662.142/000170, nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, com um valor global de R$ 1.114.360,00 (um milhão cento
e quatorze mil trezentos e sessenta reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referida
empresa. Caatiba-Bahia, 01/06/2021. Robson Lima Rocha – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02,
torna pública a homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2021, cujo objeto
é o Registro de Preços para Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas de
máquinas, para atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. Realizado no
dia 31/05/2021 às 10h00 min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba,
localizada a Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba. Tendo como vencedora a
empresa: CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJsob o nº 27.662.142/0001-70, nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, com um valor global
de R$ 1.114.360,00 (um milhão cento e quatorze mil trezentos e sessenta reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. A prefeita homologa esse procedimento licitatório no dia
01/06//2021. Maria Tania Ribeiro Sousa – Prefeita.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021
ID - 876458

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 003/2021, tendo como objeto o registro de preços para a contratação de empresa
para o fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 18 de junho de 2021, às 10h00min,
na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital
estará à disposição na íntegra no link: http://www.caatiba.ba.gov.br/diario, mais informações junto
ao setor competente, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba,
das 08h30min às 16h30min ou via E-mail: licitacaatiba@gmail.com. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caatiba/BA, 08 de junho de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que seria realizado o
Pregão Eletrônico nº 002/2021, tendo como objeto a aquisição de materiais e equipamentos de
informática em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município,
(conforme termo de referência), no dia 09 de junho de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura,
através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, fica SUSPENSA para o dia 14/06/2021 no mesmo
local e horário por motivo de conveniência da Administração Pública. Aos interessados o Edital
estará à disposição na íntegra no link: http://www.caatiba.ba.gov.br/diario, mais informações junto
ao setor competente, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba,
das 08h30min às 16h30min ou via E-mail: licitacaatiba@gmail.com. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caatiba/BA, 08 de junho de 2021. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.
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