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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DO TUPIM

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 1/18

Dia 01/02/18 às 9h. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios da
agricultura e do empreendedor rural para o PNAE. Edital/informações
na sede ou pelo 75 33262211. Demais atos: www.boavistadotu-
p i m . b a . g o v. b r

Boa Vista do Tupim-BA, 10 de janeiro de 2018.
IVAN BEZERRA FACHINETTI

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DA LAPA

AV I S O S
CREDENCIAMENTO No- 1/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Prestação de Serviços de Saúde
aos usuários do SUS/Bom Jesus da Lapa, nas seguintes modalidades:
hospitalar, ambulatorial, exames, consultas e apoio diagnóstico e te-
rapêutico. O Credenciamento ocorrerá a partir do dia 11/01/2018, das
8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na sua sede. Edital disponível no
link http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao,.

CREDENCIAMENTO No- 2/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Prestação de Serviço Labora-
torial para realização de Exame Citopatológico Cervico-Vaginal/mi-
croflora para os pacientes usuários do SUS. O Credenciamento ocor-
rerá a partir do dia 11/01/2018, das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às
17:00h na sua sede. Edital disponível no link http://bomjesusdala-
p a . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / e d i t a i s _ d e _ l i c i t a c a o , .

CREDENCIAMENTO No- 3/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Prestação de Serviços de Emis-
são de Laudos de Mamografia. O Credenciamento ocorrerá a partir do
dia 11/01/2018, das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na sua sede.
Edital disponível no link http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publica-
coes/editais_de_licitacao,.

CREDENCIAMENTO No- 4/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Prestação de Serviços Fisio-
terápicos (Consultas e Procedimentos). O Credenciamento ocorrerá a
partir do dia 11/01/2018, das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na
sua sede. Edital disponível no link http://bomjesusdala-
p a . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / e d i t a i s _ d e _ l i c i t a c a o , .

CREDENCIAMENTO No- 5/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Fornecimento de Material Con-
signado de Órtese e Prótese para serem Utilizados em Cirurgias
Ortopédicas. O Credenciamento ocorrerá a partir do dia 11/01/2018,
das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na sua sede. Edital disponível
no link http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licita-
cao,.

CREDENCIAMENTO No- 6/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Prestação de Serviços especia-
lizada em Ressonância Magnética. O Credenciamento ocorrerá a par-
tir do dia 11/01/2018, das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na sua
sede. Edital disponível no link http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publi-
cacoes/editais_de_licitacao,.

CREDENCIAMENTO No- 7/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de empresas para Prestação de Serviços especia-
lizada em Tomografia Computadorizada. O Credenciamento ocorrerá
a partir do dia 11/01/2018, das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na
sua sede. Edital disponível no link http://bomjesusdala-
p a . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / e d i t a i s _ d e _ l i c i t a c a o , .

CREDENCIAMENTO No- 8/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, torna público
o Credenciamento de grupos formais e informais para Aquisição de
Gêneros Alimentícios - Agricultura Familiar e Empreendedor Fa-
miliar Rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. O Credenciamento ocorrerá a partir do dia
11/01/2018, das 8:00 h às 12:00 h / 14:00 às 17:00h na sua sede.
Edital disponível no link http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publica-
coes/editais_de_licitacao

Bom Jesus da Lapa, 10 de janeiro de 2018.
MARCONDES BARBOSA FERREIRA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 18/2018

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE
n° 18/2018 no dia 25.01.2018 as 10:00h no site www.licitacoes-
e.com.br para: Aquisição de Artefatos de Concreto e Material de
Construção para a Construção da Drenagem Profunda com Pavi-
mentação da Av. José de Carvalho, conforme demais especificações
constantes no edital. Edital na sede, no site http://bomjesusdala-
pa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licita-
coes-e.com.br

Bom Jesus da Lapa, 10 de janeiro de 2018.
MARCONDES BARBOSA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 6/2018

O Município de Boninal - BA, nos termos da Lei nº
10.520/2002, Lei nº 8.666/93, torna público que no dia 23 de Janeiro
de 2018 às 08h30min, fará realizar Licitação na Modalidade Pregão
Presencial do Tipo Menor Preço Por Item, para a aquisição de forma
parcelada de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das
secretarias deste Município, conforme especificações mínimas cons-
tantes no edital e anexos.. Fone (75) 3330-2375. Editais na Sede.
Divulgação dos demais atos do certame - Diário Oficial: boninal.por-
t a l g o v. n e t . b r.

MANOEL L. GOMES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 4/2018

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção em bombas elétricas
nos poços tubulares dos sistemas hídricos da zona rural, deste Mu-
nicípio. DATA: 23/01/2017. HORÁRIO: 14h00min. CRITÉRIO: Me-
nor Preço por lote. LOCAL: na sede do Centro Administrativo, si-
tuado na Av. Profª Marlene Cerqueira de Oliveira s/n -Prisco Viana -
Caetité-Ba. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da

Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min.

Caetité-Ba, 9 de janeiro de 2018.
SUZETE IZABEL PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2018

Torna público, que no dia 23/01/2018, ás 08:30h. na sede da
Prefeitura Municipal, realizará licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, sob o Critério de Julgamento Menor Preço por Item. Ob-
jetivando o Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de
Carga para cilindros de Oxigênio medicinal e reguladores com flu-
xômetro, para atender necessidades do Hospital Municipal. Edital
encontra-se disponível na sede da Prefeitura. Informações (77) 3687
2112. Demais publicações estarão no endereço eletrônico: http://eg-
b a n e t . e g b a . b a . g o v. b r / c a n a p o l i s / .

TOMADA DE PREÇOS No- 1/2018

Torna público, que no dia 29/01/2018, ás 08:30h. na sede da
Prefeitura Municipal, realizará licitação na Modalidade Tomada de
Preços, sob o Critério de Julgamento Menor Preço por Empreitada
Global. Objetivando a Contratação de serviços de engenharia para
execução de conclusão de obra de Melhorias Habitacionais, conforme
Convênio nº 795296/2013-FUNASA. Edital encontra-se disponível na
sede da Prefeitura. Informações (77) 3687 2112. Demais publicações
estarão no endereço eletrônico: http://egbanet.egba.ba.gov.br/canapo-
lis/.

Canápolis-BA, 10 de janeiro de 2018.
ÊNIO DOS SANTOS NETO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA No- 1/2018

A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos in-
teressados que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública
n° 001/2018, cujo objeto é a Contratação De Empresa Especializada
Para Execução De Urbanização, Regularização E Integração De As-
sentamentos Precários Com Execução De Pavimentação, Drenagem,
Esgotamento Sanitário, Abastecimento De Água, Paisagismo Para
Vila Benedito, Conforme Processo Nº 5751/2017, Contrato De Re-
passe Nº 251.152-35/2008. Data de abertura da sessão: 19/02/2018.
Horário: 10:00h. Edital disponível no site http://servicos.can-
deias.ba.gov.br. Informações através do e-mail: copel.pmcan-
deias@gmail.com. Telefone: (71) 3601-2715.

Candeias-BA, 10 de janeiro de 2018.
DESIRÉE ATTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 54-2017

A Prefeitura torna publico, com referencia ao edital Pregão
Presencial 054-2017, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no disposto no artigo 49 da Lei 8.666/93, a REVOGAÇÃO
do processo licitatório nº 137-2017 do pregão presencial nº 054-2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamen-
tos, mobiliário escolar e material didático/pedagógico para atendi-
mento a demanda da Secretaria de Educação.

Cocos-BA, 10 de janeiro de 2018.
MILTON LOPES VIANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2018

A Prefeitura Municipal de Condeúba, em acordo com a Lei
nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma li-
citação na modalidade Pregão Presencial nº 1/2018-PA 6/2018, tipo
menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para futura e
eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as neces-
sidades da Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município
de Condeúba, a se realizar no dia 24.01.2018 às 09:00 hs, na Praça
Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital
encontra-se na sede desta Prefeitura ou através do e-mail licita-
coes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br).

PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2018

A Prefeitura Municipal de Condeúba, em acordo com a Lei
nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma li-
citação na modalidade Pregão Presencial nº 2/2018-PA 7/2018, tipo
menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para futura e
eventual aquisição de material didático e de expediente para ma-
nutenção da Secretaria Municipal de Educação, a se realizar no dia
24.01.2018 às 14:00 hs, na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº
53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura ou
através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os de-
mais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeu-
b a . b a . i o . o rg . b r ) .

Condeúba-BA, 10 de janeiro de 2018.
ANTÔNIO ALVES DE LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2018

A PM de Correntina-BA, através de seu Prefeito, torna pú-
blico para conhecimento de todos que está aberta a TP 001/2018, para
contratação de empresas para execução das obras/serviços de re-
formas dos prédios onde funcionam os postos de saúde do Bairro
Deocleciano Silva nesta Cidade e da Localidade de Aparecida do
Oeste interior deste Município, com fornecimento de mão-de-obra,
equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme plani-
lhas orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-finan-
ceiros e projetos básicos anexos ao Edital. Abertura: 26/01/2018, às
8h. Base legal Lei 8.666/93, 123/06 e 147/14. Edital no site www.cor-
rentina.ba.gov.br e as demais fases desta TP serão publicadas no site
www.correntina.ba.io.org.br. Informações: (77) 3488-3247.

NILSON JOSÉ RODRIGUES
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