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PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 033/2022

TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2022
O Município de Firmino Alves comunica a abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, para 

REFORMA DE CRECHE ESCOLA SÃO JOSÉ E ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA VILAS BOAS regida 
pela Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 26 de Julho de 2022, 
às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Firmino Alves, localizada na Praça Pompilio Ceo, 02, 
Centro. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal. O CD contendo os projetos estão 
disponíveis na Prefeitura. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaofalves@gmail.com. 
Firmino Alves, Bahia, 06 de Julho de 2022. Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - SRP

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidi-
ariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura 
prestação de serviços funerários, incluindo o fornecimento de urnas funerárias e a realização de translado 
municipais e intermunicipais, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, deste município, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 
19 de julho de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na 
íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), 
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/
BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule. ba.gov.br. Os demais 
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/ BA, 06 de julho de 2022. 
Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, 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 018/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para o fornecimento de kits 
de enxoval para recém-nascido (Kits Natalidade) para serem entregues as gestantes em situação de vulnera-
bilidade, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município, conforme condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 19 de julho de 2022, às 14h00min, na sede 
desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência 
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor compe-
tente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 
13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no 
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 06 de julho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

O Município de Caculé, por intermédio do Pregoeiro Municipal, torna público para ciência dos in-
teressados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo Processo Licitatório – Pregão Eletrônico nº 
024/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas pesadas diver-
sas, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município, 
conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos, interposto pela empresa Lici-
tante JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 44.859.853/0001-59, razão pela qual consoante o disposto no artigo 44, 
§ 2 10.024/2019, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação de contrarrazões 
ao recurso recebido, na forma de como estabelece o instrumento convocatório. Mais informações junto 

ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/ BA – CEP: 46.300-000, 
das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 06 de julho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro 
– Pregoeiro Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DEIGAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0007-22PE-PMI

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, no uso de suas atri-
buições, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº. 0007-22PE-PMI, no dia 20/07/2022, às 09h00, 
no site www.licitacoes-e.com.br. OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
de limpeza em geral, limpeza hospitalar, higiene pessoal e material de cozinha, sob demanda, para atender 
as necessidades da sede da Prefeitura Municipal de Igaporã-BA, e suas secretarias. O Edital completo es-
tará disponível nos sites: www.igapora. ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br e na sede da Prefeitura 
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Municipal de Igaporã, setor de licitações, no horário de expediente externo das 08hs até as 12hs. Demais 
informações poderão ser solicitadas pelo telefone (77) 3460-1021 e e-mail: licitacao@igapora.ba.gov.br. 
Igaporã-BA, 06 de julho de 2022. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
0018/2022

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022
O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições RATIFICA a 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0018/2022, recomendada com base no artigo 25, Inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. CONTRATADO: CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI 
LTDA - ME, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 22.156.966/0001-55, com sede na Rua Princesa Isabel, 
nº 727 - A, Bairro Ipanema, Guanambi – BA, CEP: 46.430-000 cujo OBJETO: contratação de pessoas 
físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, 
consultas, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal 
de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas, destinados a pacientes 
em situação de vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial, dos quais o Fundo 
Municipal de Saúde não possua em seu quadro de profissionais da saúde, conforme solicitação do Fundo 
Municipal de Saúde, para atender aos munícipes de Igaporã/BA, conforme especificações e quantitati-
vos constantes no Termo de Referência do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil 
quatrocentos reais). Igaporã - Bahia, 01 de junho de 2022 – Newton Francisco Neves Cotrim - Prefeito.

Vigência: 01 de Junho de 2022 a 30 de julho de 2022.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.

Igaporã - BA, 01 de Junho de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal
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