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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro des-

ignado pelo Decreto Nº. 3514/2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data de 14 
de junho de 2022, 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 GLOBAL POR LOTE ÚNICO. A presente licitação tem por 
objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços comuns de engenharia e arquitetura na 
elaboração de projetos técnicos e serviços, para reforma e adequação dos edifícios da Câmara Municipal 
de Vitória da Conquista, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência, 
devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução. Informações: Fone/
Fax: (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 das 08 até 
às 12 horas e das 14 até às 18 horas, 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, 01 de junho de 2022.
______________________________________

Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 3514/2022

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BELO CAMPO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ul-
teriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 
005/2022 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 16/06/2022, às 08:30h na Sede da 
Prefeitura, situada à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, Fone: 77 - 
3437-2939. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção 
de 27 (vinte e sete) módulos sanitários em residências de pessoas carentes na zona rural do Município, de 
acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: 
licitacoes.belocampoba@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclu-
sivamente no Diário Oficial do Município de Belo Campo-Ba, disponível no site https://www.belocampo.
ba.gov.br/site/diariooficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BOM JESUS DA SERRA

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022 – SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO

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 025/2022, cujo 
objeto é a Contratação de empresa(s) para fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a merenda 
escolar do Município de Bom Jesus da Serra, Bahia. Sessão de abertura realizar-se-á em 14.06.2022 às 
15:00hs. O Edital encontra-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 Mon-
teiro – Pregoeira. Bom Jesus da Serra, 31/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CAATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 

10.520/2002, 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 Presencial nº 002/2022, tendo como objeto 
o contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de estrutura em geral bem como sistema 
de som, iluminação, palco, toldos e gerador de energia, para uso dos eventos de São João e São Pedro que 
será realizados nos dias 23/06/2022, 24/06/2022 25/06/2022 e 16/07/2022 a serem realizado neste Mu-
nicípio de Caatiba - Bahia, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 14 de junho de 2022, 
às 09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: http://
www.caatiba.ba.gov.br/diario ou 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, 
02 de junho de 2022. Pregoeiro: Robson Lima Rocha 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  POÇÕES

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2022
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 CREDEN-
CIAMENTO 004/2022, Prestação de serviços de enfermagem, odontologia, farmacologia e nutrição 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/con-
sultas/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 01/06/2022 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 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.


