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Heliópolis publica:
x Retificação Referente Ao: Diário Oficial N° 1009 De 22 De Abril De
2020.
x Ata Da 2ª (Segunda) Reunião Da Sessão Do Pregão Presencial Nº
004/2020 - Fornecimento de peças e material para os poços artesianos de
forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do
Edital e do termo de referência a fim de atender as necessidades do
Município de Heliópolis.
x 2ª Publicação De Licitação Deserta- Processo Administrativo Nº
006/2020- Pregão Presencial Nº 004/2020 - Fornecimento de peças e
material para os poços artesianos de forma parcelada, conforme
especificações e condições constantes do Edital e do termo de referência
a fim de atender as necessidades do Município de Heliópolis.
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RETIFICAÇÃO REFERENTE AO:
DIÁRIO OFICIAL N° 1009 de 22 de abril de 2020.
Onde se lê:
Pregão Presencial Nº 008/2020
(Processo Administrativo Nº 049/2020)
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
Leia-se:
Pregão Presencial Nº 011/2020
(Processo Administrativo Nº 049/2020)
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Heliópolis torna público a publicação
do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial N° 011/2020 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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ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO DA SESSÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2020
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
(21/02/2020) às 15h00min (quinze horas), com quinze minutos de tolerância, na
Sala de reuniões, localizada na Praça José Dantas de Souza, Nº 02, Centro, na
cidade de Heliópolis - BA reuniram-se o Pregoeiro e sua equipe de apoio,
nomeada através da Portaria Municipal Nº 010/2019, de 1º de março de 2019,
constituído pelos membros: Luiz Fernandes Jacó - Pregoeiro, Camila Batista
Santos e Rubens Alves do Nascimento, para procederem às atividades
pertinentes ao Pregão Presencial Nº 004/2020, que tem como objeto
fornecimento de peças e material para os poços artesianos de forma
parcelada, conforme especificações e condições constantes do Edital e do
termo de referência a fim de atender as necessidades do Município de
Heliópolis, tendo sido plenamente cumpridas as exigências e prazos legais e
respeitado o Princípio da Publicidade por parte desta Administração Pública.
Sendo o edital publicado na sua totalidade no Portal da Transparência deste
município
no
endereço
a
seguir:
https://www.io.org.br/ba/heliopolis/transparencia/licitacoesNovo.
Foi aberta a Sessão Pública, e decorrido o tempo mínimo de 15
minutos, estabelecido no edital para o credenciamento, nenhum interessado em
participar do certame apresentou-se, prorrogado o tempo por mais 30 (trinta)
minutos, o Pregoeiro abriu a sessão e declarou DESERTO o pregão. O Senhor
Pregoeiro declarou encerrada a Sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que
lida e achada conforme vai assinada Pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Luiz Fernandes Jacó
Pregoeiro

Camila Batista Santos
Membro Equipe de Apoio

Rubens Alves do Nascimento
Membro Equipe de Apoio

Pregão Presencial Nº 004/2020
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2ª PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Heliópolis, torna público
para conhecimento dos interessados que a licitação referente ao processo supra,
cuja sessão de julgamento estava marcada para o dia 21 de fevereiro de 2020 às
15h00min (Quinze horas), na modalidade de pregão, cujo objeto era o
fornecimento de peças e material para os poços artesianos de forma
parcelada, conforme especificações e condições constantes do Edital e do
termo de referência a fim de atender as necessidades do Município de
Heliópolis, foi considerada Deserta, por não haver registro de interessados.

Heliópolis – Bahia, em 21 de fevereiro de 2020.

Luiz Fernandes Jacó
Pregoeiro
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