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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTÓRIA DA CONQUISTA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro de-
signado pelo Decreto Nº. 3096/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data de 06 
de outubro de 2021, a partir das 14:00 horas, no Plenário Carmem Lúcia, sediado na Rua Coronel Gugé, 
n. 150, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista/BA, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, 
na forma presencial, do tipo menor preço da taxa de agenciamento. Constitui objeto desta licitação a con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo 
os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais e 
passagens terrestres (ônibus) intermunicipais e interestaduais, para vereadores, servidores do quadro efetivo, 
temporário e comissionados, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de pas-
sagens, conforme as especificações e condições gerais contidas no Anexo I (Termo de Referência). Informa-
ções: Fone: (77) – 3086-9645 E-mail: licitacoescmvc@hotmail.com. Cumpre informar que o Edital pode ser 
obtido, a partir desta publicação, junto à sede da Licitada, Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, 
no setor denominado Diretoria Administrativa e Financeira, 4º andar, sala 401, de segunda à quinta-feira em 
horário comercial, e às sextas-feiras das 08 até às 12 horas, ou pelo site www.camaravc.com.br. O presente 
certame reger-se-á pelas disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, pelo Decreto Federal 
3.555/2000, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

Vitória da Conquista - BA, 24 de setembro de 2021.

______________________________________
Alison Simão Zuccari Lima

Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 
CREDENCIAMENTO

O Município de Barra do Choça - Bahia, Juntamente com o Fundo Municipal de Saúde em consonân-
cia com o caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 115 de 04 janeiro de 2021, 
torna público que será realizado um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 para Chamamento Públi-
co para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas para eventual prestação de Serviço 
na confecção de Próteses Dentárias, conforme Política Nacional de Saúde Bucal – Laboratórios Regionais 
de Prótese Dentária (LRPD), em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Edital ficará aberto 
para credenciamento a partir da presente data licitação até 31/12/2021 das 08:30h as 13:00h, na secretaria 
Municipal de Saúde, no endereço na Av. Getúlio Vargas, 648, Centro. Edital e Anexos estão disponíveis 
em https://www.barradochoca.ba.gov.br/portal/index.php/portal/links/10 na integra. Outros atos referentes 
a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Barra do Choça – Bahia, 24 de setembro 
de 2021. Leila Paula Gomes Moitinho – Secretária Municipal de Saúde.


