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PÁGINA CERTIFICADA

07 de julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 0002/2021

CREDENCIAMENTO DE POUSADAS E RESTAURANTES

O Município de Igaporã – Bahia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 
suas atribuições, torna pública a realização da Chamada Pública nº. 0002/2021, com inicio em 
23/07/2021, a partir das 08h00, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, situa-
da na Praça Bernardo de Brito, nº 430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, para recebi-
mento dos documentos de credenciamento conforme Edital, cujo objeto é o credenciamento de 
pousadas, hotéis e restaurantes estabelecidos na cidade de Igaporã – Bahia, para prestação de 
serviços e hospedagem e de alimentação sob demanda, para atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de Igaporã e suas secretarias, pelo período de 12(doze) meses, nas condições 
e especificações contidas no Edital. 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, 07 de julho de 2021. Luís Carlos Neves Souza – Presidente da CPL.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 0003/2021

CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS

O Município de Igaporã – Bahia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 
suas atribuições, torna pública a realização da Chamada Pública nº. 0003/2021, com inicio em 
23/07/2021, a partir das 14h00, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, situ-
ada na Praça Bernardo de Brito, nº 430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, para rece-
bimento dos documentos de credenciamento conforme Edital, cujo objeto é o credenciamento 
de empresas do ramo para prestação de serviços funerários, para atendimento dos usuários da 
política de assistência social, quanto ao auxilio funeral, conforme demanda do Fundo Municipal 
de Assistência Social de Igaporã - Bahia, pelo período de 12(doze) meses, nas condições e es-
pecificações contidas no Edital. 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, 07 
de julho de 2021. Luís Carlos Neves Souza – Presidente da CPL.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 0004/2021

CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA

O Município de Igaporã – Bahia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso 
de suas atribuições, torna pública a realização da Chamada Pública nº. 0004/2021, com inicio 
em 26/07/2021, a partir das 08h00, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Igaporã/
BA, situada na Praça Bernardo de Brito, nº 430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, 
para recebimento dos documentos de credenciamento conforme Edital, cujo objeto é o cre-
denciamento de empresas do ramo para prestação de serviços de borracharia, para atender 
os veículos pertencentes e a serviços da Prefeitura Municipal de Igaporã e suas secretarias, 
pelo período de 12(doze) meses, nas condições e especificações contidas no Edital. 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, 07 de julho de 2021. Luís Carlos Neves 
Souza – Presidente da CPL.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 0005/2021 – CREDENCIAMENTO DE 

FARMÁCIAS

O Município de Igaporã – Bahia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, no uso 
de suas atribuições, torna pública a realização da Chamada Pública nº. 0005/2021, com inicio 
em 26/07/2021, a partir das 14h00, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, 
situada na Praça Bernardo de Brito, nº 430 – Centro, Igaporã – Bahia, CEP: 46.490-000, para 
recebimento dos documentos de credenciamento conforme Edital, cujo objeto é o credencia-
mento de empresas do ramo para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares 
com descontos predefinidos, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não possua em estoque, 
através de requisições/autorizações emitidas pela Secretaria de Saúde do Município de Igaporã 
com entrega direta ao paciente na sede do Município, pelo período de 12(doze) meses, nas 
condições e especificações contidas no Edital. 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, 07 de julho de 2021. Luís Carlos Neves Souza – Presidente da CPL.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 0008/2021

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, 

torna público a realização do Pregão Presencial nº. 0008/2021, no dia 20/07/2021, às 09h00, a 
presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa do ramo de serviços técnicos espe-
cializados de Tecnologia de Informação para implantação, locação, suporte, manutenção corretiva 
e eventuais customizações (manutenção evolutiva) dos seguintes softwares: Sistema Integrado 
de Plano Plurianual (PPA), Sistema Integrado de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Siste-
ma Integrado de Controle Orçamentário – Lei Orçamentária Anual (LOA), Sistema Integrado de 
Contabilidade Pública, Sistema Integrado de Folha de Pagamento, Sistema Integrado de Portal 
do Servidor Público, Sistema Integrado de Licitações, Sistema Integrado de Contratos, Sistema 
Integrado de Almoxarifado, Sistema Integrado de Arrecadação , Sistema Integrado de portal do 
Contribuinte, Sistema Integrado de Nota Fiscal Eletrônica, Sistema Integrado de Auditoria Fiscal, 
Sistema Integrado de Procuradoria Municipal, Sistema Integrado de Portal da Transparência Pú-
blica, Sistema Integrado de Tributos e Sistema Integrado de Compras. 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, 07 de julho de 2021. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro 
Oficial.


