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Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
• Aviso de Republicação de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 042/2022 - 

Processo Administrativo: Nº. 6110/2022 - Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de natureza continuada para a realização de eventos e 
correlatos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio de Jesus, sob demanda, abrangendo planejamento operacional, 
organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e 
bebida, infraestrutura, transportes, apoio logístico e ornamentação, em 
regime de empreitada por preço unitário, conforme condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro  Centro, Itaguari  Shopping Center,  salas 224 a 228 
CEP: 44.440-900 Santo Antônio de Jesus-BA. e-mail: licitacao@saj.ba.gov.br  

 
 

 

 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
 
 Referente à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022, Processo Administrativo: Nº. 
6110/2022, Número da Licitação [Licitações-e/Banco do Brasil] nº. 937644. Tipo Menor Preço por LOTE. 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
natureza continuada para a realização de eventos e correlatos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio de Jesus, sob demanda, abrangendo planejamento operacional, organização, 
execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, transportes, apoio 
logístico e ornamentação, em regime de empreitada por preço unitário, conforme condições estabelecidas no 
edital e seus anexos. 
 
 A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus torna público que houve uma correção na indicação do 
valor referencial para o LOTE 2,  tendo em vista que e que os ajustes realizados afetam a formulação dos 
preços, respeitando-se o que preconiza o §4º do artigo 21º da lei nº 8666/93. Informamos que fica alterada a 
data de realização da sessão que ocorreria dia 23/05/2022 às 9h, para o dia 27/05/2022 às 9h. E que as 
adequações ficam incorporadas ao edital republicado que substitui o anterior. 
 
Os interessados poderão obter o edital republicado gratuitamente para download através dos sites, 
www.licitacoes-e.com.br e https://sai.io.org.br/ba/santoantoniodejesus/site/editais, informações através do e-
mail licitacao@saj.ba.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento situada a Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping 
Center, salas 224a 228, CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus-BA.  Pregoeiro Oficial - Antônio Alexandre da 
Silva Lima Pereira. Santo Antônio de Jesus- Bahia. 16 de maio de 2022. 
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