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Prefeitura Municipal de
Heliópolis publica:
x 2ª Publicação Pregão Presencial nº 004/2020 (Processo
Administrativo nº 006/2020)- Objeto: Fornecimento de peças e materiais
para os poços artesianos forma parcelada.
x Pregão Presencial nº 010/2020 (Processo Administrativo nº
020/2020)- Objeto: Prestação de serviços de Consultoria em Informática
em Saúde, voltados aos Sistemas de Informação desenvolvidos pelo
Ministério da Saúde, garantindo a Política de Informação através da
alimentação, processamento, monitoramento e suporte para integração na
avaliação das informações em Saúde.
x Pregão Presencial nº 008/2020 (Processo Administrativo nº
021/2020)- Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria
tributária, focando na melhoria da capacidade de arrecadação municipal,
inclusive para dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, a fim de
atender as necessidades do Setor de Tributos.
x Retificação Referente ao: Diário Oficial n° 991 de 18 de março de
2020- Ato de Publicação do Termo de Contrato (Resumo).
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Heliópolis

Licitações
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praça José Dantas de Souza, 02 – Centro, Heliópolis – Bahia.
CEP: 48.445--000

CNPJ: 13.393.178/0001--91

Tel. (75) 3593--2180

2ª Publicação Pregão Presencial Nº 004/2020
(Processo Administrativo Nº 006/2020)
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Heliópolis torna público a
publicação do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial N° 004/2020
que realizará em 05/05/2020, às 09h00min, cujo objeto é a Fornecimento de
peças e materiais para os poços artesianos forma parcelada, conforme
especificações e condições constantes do Edital e do termo de referência a fim
de atender as necessidades do Município de Heliópolis. Edital no site
https://io.org.br/ba/heliopolis/transparencia/licitacoesNovo ou de segunda a
sexta, no horário das 8h00 às 12h00 horas ou através do Tel. (75) 3593-2180.
Heliópolis (BA), em 20 de abril de 2020.
Luiz Fernandes Jacó
Pregoeiro
Pregão Presencial Nº 010/2020
(Processo Administrativo Nº 020/2020)
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Heliópolis torna público a
publicação do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial N° 007/2020
que realizará em 05/05/2020, às 10h00min, cujo objeto é a prestação de serviços
de Consultoria em Informática em Saúde, voltados aos Sistemas de Informação
desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, garantindo a Política de Informação
através da alimentação, processamento, monitoramento e suporte para
integração na avaliação das informações em Saúde, conforme especificações e
condições constantes do Edital e do termo de referência a fim de atender as
necessidades
do
Município
de
Heliópolis.
Edital
no
site
https://io.org.br/ba/heliopolis/transparencia/licitacoesNovo ou de segunda a
sexta, no horário das 8h00 às 12h00 horas ou através do Tel. (75) 3593-2180.
Heliópolis (BA), em 20 de abril de 2020.
Luiz Fernandes Jacó
Pregoeiro
Pregão Presencial Nº 008/2020
(Processo Administrativo Nº 021/2020)
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Heliópolis torna público a
publicação do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial N° 008/2020
que realizará em 05/05/2020, às 11h00min, cujo objeto é a Prestação de serviços
de assessoria e consultoria tributária, focando na melhoria da capacidade de
arrecadação municipal, inclusive para dar cumprimento à lei de
responsabilidade fiscal, a fim de atender as necessidades do Setor de Tributos,
conforme especificações e condições constantes do Edital e do termo de
referência a fim de atender as necessidades do Município de Heliópolis. Edital
no site https://io.org.br/ba/heliopolis/transparencia/licitacoesNovo ou de
segunda a sexta, no horário das 8h00 às 12h00 horas ou através do Tel. (75)
3593-2180.
Heliópolis (BA), em 20 de abril de 2020.
Luiz Fernandes Jacó
Pregoeiro
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Praça José Dantas de Souza, 02 – Centro, Heliópolis – Bahia.
CEP: 48.445--000

CNPJ: 13.393.178/0001--91

Tel. (75) 3593--2180

RETIFICAÇÃO REFERENTE AO:
DIÁRIO OFICIAL N° 991 de 18 de março de 2020.
ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO (RESUMO)
Onde se lê: Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte;
Leia-se: Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte;
Onde se lê: DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2020;
Leia-se: DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2020;
Onde se lê: Heliópolis (BA), 04 de fevereiro de 2020;
Leia-se: Heliópolis (BA), 04 de março de 2020;
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