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Diário Oficial da Câmara

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030601/2022 
Processo Administrativo nº 030601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é a Prestação de Serviços no fornecimento de refeições para a Câmara 

Municipal de Barro Alto – BA. Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no 

prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de 

interesse, orçamentos ou Propostas de Preços, através do e-mail: 

camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, 

situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel Francisco 

Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

 
 
AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070601/2022 
Processo Administrativo nº 070601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

acesso a internet, com locação, instalação e configuração de equipamentos necessários, para 

atender a demanda da Câmara Municipal de Barro Alto Bahia. Diante disso, convocamos 

eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta 

publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou Propostas de Preços, através 

do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara Municipal de Barro 

Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel 

Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080601/2022 
Processo Administrativo nº 080601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria 

e Consultoria junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, no que se 

refere aos acompanhamentos dos recolhimentos Previdenciários, Elaboração e Transmissão das 

Declarações, RAIS, DIRF e DCTF, auxiliando na elaboração da folha de pagamento, GPS e demais 

rotinas ligadas ao setor de RH. Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no 

prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de 

interesse, orçamentos ou Propostas de Preços, através do e-mail: 

camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, 

situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel Francisco 

Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

 
 
AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090601/2022 
Processo Administrativo nº 090601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é a Prestação de serviços no fornecimento de materiais de expediente 

destinados à manutenção da Câmara Municipal de Barro Alto – BA. Diante disso, convocamos 

eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta 

publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou Propostas de Preços, através 

do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara Municipal de Barro 

Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel 

Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

Este documento foi assinado digitalmente por CAGEP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC às 13:45:07 no dia 03/01/2022
Para verificar as assinaturas clique em : https://www.camarabarroalto.ba.gov.br/verifica-assinatura/52BA6166697AE78C82341BEB9614951E
ou utilize o QR Code ao lado.
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AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100601/2022  

Processo Administrativo nº 100601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é a Prestação de serviços na instalação de Sistemas Operacionais, 

suporte técnico e manutenção nos computadores da Câmara Municipal de Barro Alto – BA. 

Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a 

contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou 

Propostas de Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo 

na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro 

de Barro Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 

03/01/2022 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110601/2022 
Processo Administrativo nº 110601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Contratação de prestação de serviços de licença de uso de software 

de Contabilidade Pública e de atendimento a Lei Complementar 131/2009 à Câmara Municipal 

de Barro Alto - BA. Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 03 

(três) dias úteis a contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, 

orçamentos ou Propostas de Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou 

através de protocolo na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de 

Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara 

Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120601/2022 
Processo Administrativo nº 120601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Prestação de serviços técnicos especializados na assessoria e 

consultoria em gestão administrativa e legislativa parlamentar, elaboração de projetos de lei, 

decretos, portarias, pareceres administrativos e técnica legislativa em geral, na Câmara Municipal 

de Barro Alto – Bahia. Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 

03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, 

orçamentos ou Propostas de Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou 

através de protocolo na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de 

Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara 

Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 
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AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130601/2022 
Processo Administrativo nº 130601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Prestação de serviços de assessoramento em gestão de tecnologia da 

informação e suporte técnico remoto ou presencial, desenvolvimento e implantação de projetos e 

de soluções informatizadas com Tecnologias da Informação e Comunicação, desenvolvimento e 

manutenção do web site governamental através do endereço www.camarabarroalto.ba.gov.br. 

Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a 

contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou 

Propostas de Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo 

na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro 

de Barro Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 

03/01/2022 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 140601/2022 
Processo Administrativo nº 140601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de 

uso de software de Gestão de Recursos Humanos à Câmara Municipal de Barro Alto - BA. Diante 

disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da 

data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou Propostas de 

Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara 

Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro 

Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150601/2022 
Processo Administrativo nº 150601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza 

e gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Barro Alto – BA. Diante disso, convocamos 

eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta 

publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou Propostas de Preços, através 

do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara Municipal de Barro 

Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel 

Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160601/2022 
Processo Administrativo nº 160601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Serviços especializados para locação de Software com sistema de 

imprensa oficial para cumprimento da Lei 10.520/02, 12.527/2011 e 9.755/98 e intermediação 

nos Diários da União e em Jornal de grande circulação do Estado da Bahia para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Barro Alto - BA. Diante disso, convocamos eventuais 

interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, 

encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou Propostas de Preços, através do e-mail: 

camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, 

situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro de Barro Alto/BA -Manoel Francisco 

Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 03/01/2022 

Este documento foi assinado digitalmente por CAGEP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC às 13:45:07 no dia 03/01/2022
Para verificar as assinaturas clique em : https://www.camarabarroalto.ba.gov.br/verifica-assinatura/52BA6166697AE78C82341BEB9614951E
ou utilize o QR Code ao lado.
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AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170601/2022 
Processo Administrativo nº 170601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços na preparação 

de folha de pagamento e apoio administrativo a secretaria da Câmara Municipal de Barro Alto - 

BA. Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias úteis 

a contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou 

Propostas de Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo 

na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro 

de Barro Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 

03/01/2022 

 
 
AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 180601/2022 
Processo Administrativo nº 180601/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/BA, neste 

ato representada por seu Presidente, nos termos do §3º do art. 75 da Lei de Licitações de nº 

14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem intenção em realizar procedimento 

administrativo cujo objeto é serviços de informática e consultoria especializada na configuração, 

manutenção e inserção de dados no SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria) bem como 

o serviço técnico de escaneamento de documentos, beckup em nuvem e inserção de dados no 

e-TCM, suporte nas respostas de notificação que se refira aos itens anteriormente citados, SIGA 

e e-TCM. Diante disso, convocamos eventuais interessados para que no prazo de 03 (três) dias 

úteis a contar da data desta publicação, encaminhe manifestação de interesse, orçamentos ou 

Propostas de Preços, através do e-mail: camarabarroalto@hotmail.com, ou através de protocolo 

na Câmara Municipal de Barro Alto/BA, situada na Rua Miguel Marques de Almeida, nº 02, Centro 

de Barro Alto/BA -Manoel Francisco Nunes – Presidente da Câmara Municipal - Barro Alto/BA, 

03/01/2022 
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