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PÁGINA CERTIFICADA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro que abaixo assina no uso de suas atribuições, após análise dos autos do Pregão Presencial 

nº. 002/2021, referente ao processo licitatório nº. 007/2021, que se trata da Aquisição de aparelhos tele-
fônicos celulares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência do 
Edital da Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Em conformidade com a ata datada de 11 de junho de 2021:
RESOLVE: 

ADJUDICAR o objeto do processo licitatório de nº 007/2021, Pregão Presencial 002/2021, à licitante 
a seguir:

EMPRESA: CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS DIAS 65636520506., CNPJ: 22.866.994/0001-
66, com valor global de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Vitória da Conquista/BA, 11 de junho de 2021.

Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

AVISO DE PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0003-21PE-PMI

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, designado através do 
Decreto nº024 de 05 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições, torna público a realização do Pregão 
Eletrônico-SRP nº. 0003-21PE-PMI/2021, no dia 05/07/2021, às 09h00, no site www.licitacoes-e.com.br. 
OBJETO: registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios em geral para atender as de-
mandas da Prefeitura Municipal de Igaporã e suas secretarias. O Edital completo estará disponível nos sites: 
www.igapora.ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br e na sede da Prefeitura Municipal de Igaporã, 
setor de licitações, no horário de expediente externo das 08hs até as 12hs. Demais informações poderão 
ser solicitadas pelo telefone (77) 3460-1021 Ramal 209, e-mail: licitacao@igapora.ba.gov.br. Igaporã-BA, 16 
de junho de 2021. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 0007/2021

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna 
público a realização do Pregão Presencial nº. 0007/2021, no dia 06/07/2021, às 09h00, a presente licitação 
tem por objeto o registro de preços para possível contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviço de Internet com fornecimento de IP fixo de circuito dedicado de dados mídia com cabeamento 
em fibra óptica ou rádio (conforme lista de pontos) na sede da Prefeitura Municipal de Igaporã-BA e suas 
Secretarias, e nas unidades da zona rural. Os Serviços devem ser TCP IP com link de internet de 512 
megabyte e garantia de 99% em relação ao fornecimento do mesmo. Roteador e switchs fornecidos pela 
prestadora; Serviço gateway para conexão através de tecnologia “Wireless padrão” com garantia de 99% em 
relação ao fornecimento do mesmo; Serviço de Gateway para conexão através de tecnologia cabo-metálico 
(lan – 10/100/1000mb), através de Serviços TCP IP com garantia de 99% em relação ao fornecimento do 
mesmo, perfazendo um total disponível fullduplex de 512mb a serem distribuídos em conformidade com a 
demanda do Município, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço 
de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefôni-
co/whatsapp. O Edital completo estará disponível, através de solicitação para o seguinte e-mail: licitacao@
igapora.ba.gov.br e no site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-BA, 16 de junho de 2021. Luís Carlos Neves 
Souza - Pregoeiro Oficial.


