15 de fevereiro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 001/2022
ID nº 922190
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 001/2022, tendo como objeto o registro de preços para o fornecimento de
medicamentos e odontológicos em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 25 de fevereiro de
2022, 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, 15 de fevereiro de
2022. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 002/2022
ID nº 922193
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 002/2022, tendo como objeto a contratação de empresa(s) para Prestação de
serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Caatiba-BA do tipo
menor preço por linha, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 25 de fevereiro de
2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoese. 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, 15 de fevereiro de
2022. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.
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