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PÁGINA CERTIFICADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
OBJETO: Aquisição de materiais de escritório e prestação de serviços com encadernação, para manu-

tenção dos serviços desta Casa Legislativa.

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa RC & M COMERCIAL 
LTDA –ME, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e 
declarou vencedora do Pregão Presencial n.º 012/2021 a licitante RC & M COMERCIAL LTDA –ME, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº05.400.934/0001-34, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração Públi-
ca, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal 
de Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 012/2021, para que atinjam os seus legais e neces-
sários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 01 de julho de 2021.

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

CARTA CONVITE Nº 010/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de cortinas para os gabinetes, presidên-

cia, e áreas administrativas desta Casa Legislativa.

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa DORIVALDO SILVA 
MOITINHO, foi mantida a decisão exarada pela Presidente da Comissão de Licitação, a qual habilitou e 
declarou vencedora da Carta Convite n.º 010/2021 a licitante DORIVALDO SILVA MOITINHO, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 02.964.662/0001-07, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração Públi-
ca, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Brumado, 
constante da ata da Carta Convite n.º 010/2021, para que atinjam os seus legais e necessários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 01 de julho de 2021.

VERIMAR DIAS DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 
2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 
2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização 
do Pregão Eletrônico nº 033/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Cadastro e Recadastramento Imobiliário Urbano e 

Levantamento do Novo Perímetro Urbano e de Expansão Urbana no Município, de acordo com as espe-
cificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL 
www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste pro-
cesso serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://pocoes.ba.gov.br/portal/. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: de 23/06/2021 até 08/07/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 
08/07/2021, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 3431-5800. Irenilda Cunha de 
Magalhães - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra – Bahia, em acordo com o Decreto Federal 10.024/19, 

Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Comple-
mentar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações poste-
riores, torna público que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2021, cujo 
objeto é a Contratação de serviço de empresa especializada nos serviços de intermediação, administração 
e implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com utilização de cartão magnético ou 
microprocessado de gerenciamento de frota de veículos e máquinas, para fornecimento de filtros, aditivos, 
óleos lubrificantes, bem como módulo de gerenciamento e controle de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de veículos e máquinas, incluindo o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, serviços 
especializados em geral como reboque, retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, alinha-
mento e balanceamento de rodas em estabelecimentos credenciados por meio de sistema informatizado 
para atender os veículos e máquinas oficiais do Município De Bom Jesus da Serra, ou veículos e máquinas 
cedidos por outras repartições à disposição do Município ou veículos e máquinas que porventura venham 
a ser locados à serviço do órgão. Sessão de abertura realizar-se-á em 14.07.2021 às 09:00hs. O Edital en-
contra-se no site www.licitacoes-e.com.br e no Portal da Transparência do Município. Maiores informações 
pelo e-mail licitacoes@bomjesusdaserra.ba.gov.br. Flórence de Paula Campos Monteiro – Pregoeira. Bom 
Jesus da Serra, 01/07/2021.


