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PÁGINA CERTIFICADA

22 de Julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

O Município de Barra do Choça - Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei nº 
8.666/1993, torna público que será realizado um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 para fins 
de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços de transporte al-
ternativo de vans para a manutenção da Educação  Básica em atendimento a Secretaria Municipal 
de Educação de Barra do Choça, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência. Edital 
ficará aberto para credenciamento no período de 22/07 a 05/08/2022 das 08:00h as  17:00h, na sede 
desta prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, no endereço na Av. Getúlio Vargas, 451, Centro, 
Barra do Choça-Ba. Edital e Anexos estão disponíveis no diário oficial no endereço: http://doem.org.
br/ba/barradochoca/editais. O edital permanecerá aberto ate 31/12/2022. Outros atos referentes a 
este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Barra do Choça – Bahia, 21 de julho 
de 2022. Adalberto Rodrigues Meira – Presidente da Comissão.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

O Município de Barra do Choça - Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei nº 
8.666/1993, torna público que será realizado um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 para fins 
de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para prestação de serviços com máquina do 
tipo retroescavadeira e  caminhão caçamba para realizar serviços de terraplanagem, escavação 
de materiais, limpeza,  carregamento e transporte de cascalho para atender as demandas do Mu-
nicípio sendo Sede e zona Rural. Edital ficará aberto para credenciamento no período de 22/07 a 
04/08/2022 das 08:00h as  17:00h, na sede desta prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, no 
endereço na Av. Getúlio Vargas, 451, Centro, Barra do Choça-Ba. Edital e Anexos estão disponí-
veis no diário oficial no endereço: http://doem.org.br/ba/barradochoca/editais. O edital permanecerá 
aberto ate 31/12/2022. Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Barra do Choça – Bahia, 21 de julho de 2022. Adalberto Rodrigues Meira – Presidente 
da Comissão.


