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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 185/2022

EXTRATO DE CONTRATO

P.A. Nº 186/2022.
O Prefeito Municipal de Antônio Gonçalves do Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 75 Inciso II, da Lei n° 14.133/21,
ratifica o procedimento de contratação direta por Dispensa de licitação, à pessoa Jurídica,
outro ALAN DAMACENO DE OLIVEIRA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 27.415.418/0001-16,
referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de material
Gráfico para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Antônio
Gonçalves-BA, com valor global estimado em de R$ 51.965,00 (cinquenta e um mil
novecentos e sessenta e cinco reais).

Pregão Presencial n° 004-2022 - Contrato n° CPP-00401-2022. Contratante: Prefeitura
Municipal de Barra do Mendes. Contratado: C.T Ramalho Empreendimentos Eireli, inscrito
no CNPJ: sob o nº 41.075.233/0001-30 vencedora de todos os lotes, no valor diário de R$
12.434,36 (Doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos),
perfazendo o valor global de R$ 2.486.872,00 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e seis
mil oitocentos e setenta e dois reais) anual. Data de assinatura: 18/02/2022. Vigência: Até
31/12/2022.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4-2022

Antônio Gonçalves - BA, 3 de fevereiro de 2022
DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO
Prefeito

O pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o resultado do julgamento
da licitação na modalidade Pregão Presencial n° PP-004-2022, aberta e julgada em
18/02/2022, às 14:00h, Adjudica o presente pregão, conforme Ata circunstanciada lavrada
por ocasião da abertura, com a seguinte empresa participante: C.T Ramalho
Empreendimentos Eireli, inscrito no CNPJ: sob o nº 41.075.233/0001-30 vencedora de
todos os lotes, no valor diário de R$ 12.434,36 (Doze mil quatrocentos e trinta e quatro
reais e trinta e seis centavos). Submete, outrossim, o processo à consideração do Sr.
Prefeito Municipal para homologação das referidas empresas. Barra do Mendes - BA, em
18 de Fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de Araçás torna público aos interessados que realizará a
chamada pública nº 001/2022 - para contratação de empresa especializada para o
fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural, destinados a alimentação escolar do Município de Araçás/Ba para o ano letivo de
2022, no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de
Araçás-Ba. Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais)
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 11 de
março de 2022 às 08 horas e 30 minutos, Horário do Estado da Bahia, na Sala de
Licitações, localizada na Praça Matriz, nº. 160, Centro, Araçás - Bahia. O Edital e seus
anexos
estão
publicados
na
integra
no
endereço
eletrônico:
https://www.aracas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, atendendo ao Artigo 8º, § 1º, inciso IV da
Lei nº 12.527/11. Informações: (75) 3451-2509, no e-mail: licitacao@aracas.ba.gov.br ou na
sala da Comissão de Licitação, situada na Praça da Matriz, nº.160 - Centro - Araçás - Bahia
das 07:00 as 13:00 horas.

EDÉSIO MICAEL SZERVINSKS MENDONÇA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4-2022
O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições resolve acatar o Parecer do pregoeiro e equipe de apoio, no interesse da
Administração, e homologar o resultado do Pregão Presencial n° PP-004-2022, Adjudicada
no dia 18 de Fevereiro de 2022, em favor da empresa: C.T Ramalho Empreendimentos
Eireli, inscrito no CNPJ: sob o nº 41.075.233/0001-30 vencedora de todos os lotes, no valor
diário de R$ 12.434,36 (Doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis
centavos) satisfazendo a todas as condições exigíveis.

Araçás, 18 de fevereiro de 2022.
AGAMENON OLIVEIRA COELHO
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4-2022

A Prefeitura Municipal de Araçás torna público que, receberá no Auditório da
Prefeitura, situada na Praça Matriz, nº. 160, Centro, Araçás - Bahia, no dia 03 de março de
2022 às 07 horas, Horário do Estado da Bahia, propostas devidamente lacradas para a
contratação de empresa para locação de veículos para atender o transporte escolar da
rede municipal de ensino de Araçás/BA, durante o ano letivo de 2022, com veículos
apropriados que serão empregados no transporte de estudantes da zona rural, com
quilometragens, e itinerários pré-estabelecidos, de acordo com a necessidade da Secretaria
Municipal de Educação de Araçás/BA. O Edital e seus anexos estão publicados na integra
no endereço eletrônico: https://www.aracas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, atendendo ao
Artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei nº 12.527/11. Informações: (75) 3451-2509, no e-mail:
licitacao@aracas.ba.gov.br ou na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça da Matriz,
nº.160 - Centro - Araçás - Bahia das 08:00 as 12:00 horas. Araçás.

O Pregoeiro do município de Barra do Mendes comunica o resultado do Pregão
Presencial nº 004-2022, Objetivo: Contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação
de serviços de transporte escolar. critério de julgamento "Menor Valor Por Rota", julgado
em 18/02/2022 às 14:00h, que teve o seguinte resultado C.T Ramalho Empreendimentos
Eireli, inscrito no CNPJ: sob o nº 41.075.233/0001-30 vencedora de todos os lotes, no valor
diário de R$ 12.434,36 (Doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis
centavos).
Barra do Mendes - BA, em 18 de Fevereiro de 2022.
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
Prefeito

AGAMENON OLIVEIRA COELHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2022

EXTRATOS DE CONTRATO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/
Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 340/2021, torna público para
conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 6/2022.
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades do
Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED). Sessão de Abertura: 07/03/2022 às 10:00 horas.
O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoese.com.br, através do nº 922168.

Contrato nº 89/2022. Processo Administrativo nº 001/2022 Pregão Presencial nº 001/2022
Contratada: Onix Empreendimentos EIRELI, Data: 01/02/2022 Prazo: Contrato a ser firmado
com a proponente vencedora será de 12 (doze) meses contado da data da assinatura do
instrumento contratual. Valor: R$ 5.632.956,00 (Cinco milhões seiscentos e trinta e dois mil
novecentos e cinquenta e seis reais). Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços continuados na administração de Recursos Humanos para a Prefeitura Municipal
da Barra - BA, atendendo todas as secretarias, na manutenção, melhoria, conservação e
ampliação do patrimônio municipal de forma preventiva, corretiva e complementar, por
meio de profissionais treinados, mediante diárias trabalhadas.

Barreiras-Ba, 18 de fevereiro de 2022
DIEGO JUNIO PAULINO SILVA
Pregoeiro

Contrato nº 90/2022. Processo Administrativo nº 006/2022 Pregão Presencial nº 005/2022.
Contratada: IBDM - Modernização Assessoria e Consultoria Ltda Data: 01/02/2022 Prazo:
Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será de 12 (doze) meses contado da
data da assinatura do instrumento contratual. Valor: R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais)
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação de Atos Oficiais
da Prefeitura Municipal de Barra em Diário Oficial da União (DOU).

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2022
O Município de Barreiras - BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado
pela Portaria N° 340/2021, ADJUDICA e o Prefeito Municipal HOMOLOGA o Pregão
Eletrônico - Nº 002/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de
equipamentos, material permanente e de consumo para atender as necessidades do
Centro de Atendimento à Mulher - CAM. A empresa: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.421.679/0001-18, R$ 111.820,00 (cento e onze mil e
oitocentos e vinte reais), para o LOTE 01. À empresa COMERCIAL ÚTIL LTDA, CNPJ:
11.433.585/0001-50, R$ 146.163,58 (cento e quarenta e seis mil e cento e sessenta e três
reais e cinquenta e oito centavos), para o LOTE 03. LOTE 02 DESERTO.

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022
Processo Administrativo nº 001/2022 Pregão Presencial nº 001/2022, Em 01/02/2022
adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 01/02/2022 homologa-se o
Processo Administrativo nº 001/2022, com o objeto de contratação de empresa para
prestação de serviços continuados na administração de Recursos Humanos para a
Prefeitura Municipal da Barra - BA, atendendo todas as secretarias, na manutenção,
melhoria, conservação e ampliação do patrimônio municipal de forma preventiva,
corretiva e complementar, por meio de profissionais treinados, mediante diárias
trabalhadas, que instruiu o PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022, desta PREFEITURA, estado
da Bahia, em consonância com a decisão proferida pela Pregoeira, nomeado pelo
Decreto nº192/2021 de 01 de fevereiro de 2021. A empresa Onix Empreendimentos
EIRELI, inscrito no CNPJ nº 09.330.539/0001-83, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº03,
Baixa Grande/BA, representada pelo procurador o Srº Lauan Oliveira da Silva, portador
da cédula de identidade nº 15.595.376-12, apresentou o menor preço global no valor de
R$ 5.632.956,00 (Cinco milhões seiscentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e
seis reais).

Barreiras, 18 de fevereiro de 2022.
JOÃO BARBOSA SOUZA SOBRINHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra - Bahia, em acordo com a Lei
nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que a licitação na modalidade Pregão

REGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022

Presencial nº 002/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para Prestação de

Processo Administrativo nº 006/2022 Pregão Presencial nº 005/2022, Em 01/02/2022
adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 01/02/2022 homologa-se o
Processo Administrativo nº 006/2022, com o objeto de contratação de empresa para
prestação de serviços de divulgação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Barra
em Diário Oficial da União (DOU) que instruiu o PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2022,
desta PREFEITURA, estado da Bahia, em consonância com a decisão proferida pelo
Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº192/2021 de 01 de fevereiro de 2021. A empresa
IBDM - Modernização Assessoria e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ nº
10.442.698/0001-59, sediada na Alameda Salvador n° 1057, Salvador Business, Torre
América, 6º Andar, sala 601, Caminho das Árvores, Salvador/BA, representada pelo Srº.
Tiago Alves de Lima, portador do RG nº 21.455.785-52 SSP/BA, CPF nº 862.986.735-39,
apresentou o menor preço para o lote único no valor de R$ 88.000,00 (Oitenta e oito
mil reais).

serviços de Transporte escolar, com o escopo de transportar os estudantes do Ensino
fundamental e médio da rede municipal e estadual de ensino, de várias localidades do
Município (zona urbana e rural) até as instituições de ensino em que se encontram
matriculadas, conforme quantitativos e especificações contidas no Termo de Referência
anexo ao edital do certame, que seria realizado no dia 23/02/2022 às 09:00hs, na sala
de licitações da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra, localizado na Praça
Vitorino José Alves, n° 112 - Centro, foi ADIADO e será realizado no dia 03/03/2022
às 09:00 hrs no mesmo local.
FLÓRENCE DE PAULA CAMPOS MONTEIRO

ARTUR SILVA FILHO
Prefeito
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