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PÁGINA CERTIFICADA

21 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Ja-
neiro 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 016/2022 do tipo menor preço por Global, com 
modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Máquina 
Pesada (Escavadeira Hidráulica) para Recuperar as Barragens Destruídas pelas Chuvas Acometi-
das no Município de Poções-Ba, de acordo com as especificações 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 processo serão divulgados no 
site Diário Oficial do Município: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da 
Transparência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 22/02/2022 até 11/03/2022 às 08:15h. Início da sessão de 
disputa eletrônica: 11/03/2022, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com. Irenilda 
Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Poções, Através da Secretaria Municipal de Saúde de Poções Bahia, 
em acordo com a Lei 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando 
o CREDENCIAMENTO 002/2022, para Prestação de Serviços Médicos e Apoio Diagnóstico para 
Atender as Necessidades do Município de Poções, em Caráter Complementar ao Sistema Único 
de Saúde. O Edital estará disponível no Diário Oficial do Município através do site https://sai.io.org.
br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoes-ba.
portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34 ou pelo e-mail. licitacaopocoes2021@gmail.com 
ou poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Poções Bahia, sito a Praça da Bandeira 02 Centro, 
Poções Bahia. Os interessados deverão apresentar a proposta de preço e documentação a partir 
do dia 22/02/2022 na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 08h00min às 14h00min, situada 
à Rua Cardeal da Silva, nº75, Centro, Poções/BA, CEP 45260-000. Este Credenciamento ficará 
aberto até a data de 31 de dezembro de 2022, Os interessados poderão se credenciar a qualquer 
tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado a 
encerramento do credenciamento. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclu-
sivamente no Diário Oficial do Município de Poções – Ba. Disponível no site https://sai.io.org.br/ba/
pocoes/Site/DiarioOficial. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 

A Prefeitura Municipal de Poções, Através da Secretaria Municipal de Saúde de Poções Bahia, 
em acordo com a Lei 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando o 
CREDENCIAMENTO 003/2022, para Prestação de Serviço para confecção de próteses dentárias, 
conforme Política Nacional de Saúde Bucal – Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), 
em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. O Edital estará disponível no Diário Oficial do 
Município através do site https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transpa-
rência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34 ou pelo 
e-mail. licitacaopocoes2021@gmail.com ou poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Poções 
Bahia, sito a Praça da Bandeira 02 Centro, Poções Bahia. Os interessados deverão apresentar a 
proposta de preço e documentação a partir do dia 22/02/2022 na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, das 08h00min às 14h00min, situada à Rua Cardeal da Silva, nº75, Centro, Poções/BA, CEP 
45260-000. Este Credenciamento ficará aberto até a data de 31 de dezembro de 2022, Os interes-
sados poderão se credenciar a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem 
contratados, ou até que seja divulgado a encerramento do credenciamento. Outros atos referentes 
a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poções – Ba. 
Disponível no site https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial. Irenilda Cunha de Magalhães - 
Prefeita Municipal.


