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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2015
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e
147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME
e EPP, contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as demandas das Secretarias Municipais de Coribe, abertura no dia 19/01/2015 às 08hs00min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes,
285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos
www.coribe.ba.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2015
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e
147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão, exclusivo para ME
e EPP, contratação de empresa para fornecimento de materiais de
limpeza destinados as demandas das Secretarias Municipais de Coribe, abertura no dia 19/01/2015 às 11hs00min. O edital completo
encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2015
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e
147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para Contratação de
empresa para prestação de serviços de sistemas informatizados destinados aos setores administrativos e financeiros para atendimento às
necessidades do Município de Coribe, abertura no dia 20/01/2015 às
08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na
Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130,
demais atos www.coribe.ba.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2015
REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02, Leis Complementares n.º 123/06 e
147/14 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para futuras e
eventuais contratações de peças e serviços destinados aos veículos da
frota própria e locada do município de Coribe, abertura no dia
20/01/2015 às 11hs00min. O edital completo encontra-se na sede
desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77)
3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.
Coribe - BA, 6 de janeiro de 2015.
GESANDRO SOARES DE CARVALHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2015
O Pregoeiro da P.M de Cristópolis - Ba, comunica aos interessados que no dia 19 de Janeiro de 2015, às 09:00h, realizar-se-á
no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de
BEM DE CONSUMO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E
ARLA 32), para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais
deste Município. Maiores informações constam no edital, que estará
disponível no site www.cristopolis.ba.io.org.br, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00 horas,
situada na Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura
Municipal de Cristópolis - Ba.
MÁRCIO MIRANDA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2015-PP
A Pregoeira torna publico a realização do Pregão Presencial
objetivando a Aquisição de material de expediente e material de
limpeza para diversas secretarias desta prefeitura para entrega de
forma parcelada, conforme especificadas no Edital. DATA:
20.01.2015 as 09:00 hs. TIPO: menor Preço Por Lote. Telefone: (77)
3674-2022, email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital na sede da Prefeitura.

deral nº. 8.666/93 e suas alterações. O prazo para inicio do presente
credenciamento é a partir do dia 07/01/2015. Informações adicionais,
bem como cópia do edital para o credenciamento, serão obtidas na
sede dessa Prefeitura, localizada na Praça Lourival Pereira Barros n°
01, tel. (73) 3290-2182.
NATÁLIA SCHAPER
Secretária
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2015
A CPL da PM de Ibirapuã-BA realizará licitação CP nº
01/15, em 06/02/15 às 09:00h, em sua Sede, para contratação dos
serviços de Transporte Escolar, com veículo ônibus, microônibus e
Kombi para transporte de alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, da rede pública Municipal Tel: (73)3290-2182.
CONCORRÊNCIA N o- 2/2015
A CPL da PM de Ibirapuã-BA realizará licitação CP nº
02/15, em 09/02/15 às 09:00h, em sua Sede, para contratação de
serviços de frete de veículos para o transporte de pessoas carentes,
para fazerem tratamento de saúde e para o transporte de funcionários
das Secretarias de Saúde e Educação, para outras cidades a serviços
do Município e locação de veículos para Secretarias Municipais. Tel:
(73)3290-2182.
GEOVANA SILVA AZEVEDO CORREIA
Presidente da CPL
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2015
Menor Preço por Item. Abertura: Dia 19/01/2015, às 09:00 horas.
Objeto: Aquisição de combustíveis e derivados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ibirapuã durante o exercício de
2015. Os interessados poderão obter informação e o Edital na Sede da
Prefeitura Municipal, à Praça Lourival Pereira Barros, s/nº, Centro Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3290.2182 / 3011.0850, das 8:00 às 12:00
horas.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2015
Menor Preço Global. Abertura: Dia 20/01/2015, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, durante o exercício de 2015. Os interessados poderão obter informação e o Edital na sede da Prefeitura
Municipal, à Praça Lourival Pereira Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã Bahia, tel. (73)3290.2182 / 3011.0850, das 8:00 às 12:00 horas.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2014
Menor Preço por Lote. Abertura: Dia 20/01/2015, às 11:00 horas.
Objeto fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar
do Município de Ibirapuã durante o exercício de 2015. Os interessados poderão obter informação e o Edital na sede da Prefeitura
Municipal, à Praça Lourival Pereira Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã Bahia, tel. (73)3290.2182 / 3011.0850, das 8:00 às 12:00 horas.
DULCINEIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 15/2014-PMI/BA
O Prefeito Municipal de Ibotirama, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do Processo Licitatório
Pregão Presencial nº 015/2014 que teve como vencedora a empresa:
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS ME, vencedora
dos lotes 01 e 02 com o menor preço por lote no valor total de R$
297.182,89 (duzentos e noventa e sete mil e cento e oitenta e dois
reais e oitenta e nove centavos) para o lote 01 e o valor total de R$
294.577,50 (duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos e setenta e
sete reais e cinquenta centavos) para o lote 02, referente ao Processo
nº 055/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
imunização e controle de pragas urbanas com atividade química em
dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de
reservatório e caixas de água dos prédios públicos do município
compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias, Unidades de Saúde e Poços Tubulares do município de Ibotirama. O processo licitatório encontra-se com vista franqueada aos interessados.
CLAUDIR TERENCE LESSA L. OLIVEIRA
Prefeito

LAÍS VENÂNCIA OLIVEIRA PAIXÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
SECRETARIA DA SAÚDE
o-

AVISO DE CREDENCIAMENTO N 1/2015
O Município de Ibirapuã - Bahia, através da Secretaria Municipal de Saúde torna público que realizará o Credenciamento nº
01/2015, com o objetivo de contratação de diversos prestadores de
serviços de saúde, visando à ampliação dos serviços ofertados pela
Rede Municipal de Saúde. Este procedimento é autorizado por meio
do Processo de Inexigibilidade nº 01/2015 será regido pela Lei Fe-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 17/2014-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica
aos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade
PREGAO PRESENCIAL N o- 017/2014-PMI/BA, do tipo menor preço
por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada
para o fornecimento de materiais de serralheria, marcenaria, divisórias, vidraçaria, para atender as necessidades de manutenção e conservação das instalações desta Prefeitura e suas respectivas Secretarias e compor os estoques do Setor de Almoxarifado, deste município de Ibotirama-Ba, que será realizada no dia 20 de janeiro de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015010700182
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2015, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as
informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às
12:00 h pelo telefone 77 3698-1512.
ANDERSON DE C. LIMA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 7/2014-CPL/PMI/BA
A presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibotirama torna público o resultado de julgamento da habilitação e proposta de preços ocorrida no dia 31 de dezembro de
2014 às 08:00h, referente ao processo sob a modalidade Tomada de
Preços nº. 007/2014-CPL/PMI/BA, que tem por objeto a contratação
de empresa especializada nos serviços de engenharia para prestação
dos serviços de tapa buraco com massa asfáltica em ruas do município de Ibotirama; Sagrou-se vencedora a Empresa: CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA, com o valor total de R$
1.496.237,82 (um milhão e quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), decorrido o
prazo recursal fica homologado o processo pelo Prefeito Municipal,
estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no
horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00h.
JOELMA PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2015
A Prefeitura Municipal de Itanhém, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 22/01/2015, às
08h00minh, na sala da Comissão de reuniões, desta Prefeitura localizada na Praça Castro Alves, n° 01, Centro, a licitação na modalidade Tomada de Preços de nº 001/2015, para contratar empresa
especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para realização de
Obras neste Município, com recursos proveniente de contrato de
Repasse com Governo Federal conforme especificado no Edital de
Licitação. Informações adicionais e/ou Edital na sede desta Prefeitura
ou através do telefone (73) 3295-2062.
Itanhém-BA, 6 de janeiro de 2015.
ÁLVARO LUIZ GUNDIM SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2015
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para
construção de uma escola com 12 salas padra FNDE, conforme Termo de Compromisso nº. 31648/2014, celebrado entre o Ministério da
Educação e o Município de Iuiú, sob o regime de menor preço global.
Abertura: 06/02/15, às 08:00 horas. O Edital completo poderá ser
adquirido na Sede da Pref. Municipal, à Prç. Abílio Pereira, 168, Iuiú
- BA, das 08:00 ÀS 12:00 hs, mediante o pagamento de R$ 30,00
(Trinta Reais).
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE engenharia para execução de obras de pavimentação de ruas no Município de Iuiú, conforme Contrato de Repasse nº. 2649.0257594-02/2009, celebrado entre União por intermédio do Ministério das Cidades e o Município de
Iuiú, sob o regime de menor preço global. Abertura: 26/01/15, às
08:00 horas. O Edital completo poderá ser adquirido na Sede da Pref.
Municipal, à Prç. Abílio Pereira, 168, Iuiú - BA, das 08:00 ÀS 12:00
hs, mediante o pagamento de R$ 30,00 (Trinta Reais).
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2015
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para
reforma da Creche Santa Luzia no Município de Iuiú, sob o regime de
menor preço global. Abertura: 26/01/15, às 09:30 horas. O Edital
completo poderá ser adquirido na Sede da Pref. Municipal, à Prç.
Abílio Pereira, 168, Iuiú - BA, das 08:00 ÀS 12:00 hs, mediante o
pagamento de R$ 30,00 (Trinta Reais).
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2015
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução de obras de calçamento em paralelepípedo no Distrito de
Pindorama, conforme Contrato de Repasse nº. 0299733-61/2009, celebrado entre União por intermédio do Ministério das Cidades e o
Município de Iuiú, sob o regime de menor preço global. Abertura:
26/01/15, às 11:00 horas. O Edital completo poderá ser adquirido na
Sede da Pref. Municipal, à Prç. Abílio Pereira, 168, Iuiú - BA, das
08:00 ÀS 12:00 hs, mediante o pagamento de R$ 30,00 (Trinta
Reais).
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