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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022

A Pregoeira realizará o pregão na plataforma do Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), em 10/10/2022 
às 09:00 hrs, para Contratação de empresa especializada para execução de serviços, em caráter contínuo, de 
limpeza de vias públicas, coleta de lixo urbano e serviços correlatos do Município de Bom Jesus da Serra/
BA, compreendendo a sede do município, zona rural e distritos, com utilização de veículos, equipamentos, 
ferramentas, materiais e disponibilização de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. T: (77) 3461-1012. Edital na sede e no site: https://prefeitura.
bomjesusdaserra.ba.gov.br/transparencia- -municipal/. Divulgação dos demais atos do certame no Diário 
Oficial: http://www.bomjesusdaserra. ba.gov.br/. 27/09/2022. Flórence de Paula Campos Monteiro - Pre-
goeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
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 005/2022, tendo como ob-
jeto o fornecimento de frutas e verduras em atendimento as necessidades de todas as Secretarias deste 
Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que será 
realizado no dia 10 de outubro de 2022, às 08h30min, 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, 28 de setembro de 2022. Pregoeira: Lorena Ribeiro do Nasci-
mento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
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 006/2022, tendo como objeto 
o Registro de preço para o fornecimento materiais esportivos em atendimento as necessidades do Município 
de Caatiba - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
que será realizado no dia 10 de outubro de 2022, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessa-
dos 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 pub-
licados no Diário Oficial do Município. Caatiba/BA, 28 de setembro de 2022. Pregoeira: Lorena Ribeiro 
do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
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 007/2022, tendo como ob-
jeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal e cilindros para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, que será realizado no dia 10 de outubro de 2022, às 11h30min, 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, 28 de setembro de 2022. 
Pregoeira: Lorena Ribeiro do Nascimento.


