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PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ
EXTRATOS DE CONTRATOS
ESPÉCIE: Termo de Contrato nº. 003/2018-PMN, oriundo do
Pregão Presencial nº. 010/18. PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ e R M NAVECA - EPP.
OBJETO: Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes
Para Atender As Necessidades Da Unidade Básica De Saúde
Localizada Na Comunidade Do Apeua No Município De
Nhamundá. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93;
Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto . 7.892/2013. VALOR
GLOBAL REGISTRADO: R$ 96.390,000 (noventa e seis mil,
trezentos e noventa reais), de acordo com os itens adjudicados e
homologados em favor da empresa. VIGÊNCIA DO TERMO DE
CONTRATO: o contrato administrativo terá o prazo de vigência de
90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, encerrando-se tão
logo haja o adimplemento das obrigações contratuais, com o
fornecimento do objeto e o pagamento devido.
ESPÉCIE: Termo de Contrato nº. 004/2018-PMN, oriundo do
Pregão Presencial nº. 011/2018. PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ e R. M. NAVECA - EPP.
OBJETO: Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes
Para Atender As Necessidades Da Unidade Básica De Saúde
Localizada Na Comunidade Santa Maria No Município De
Nhamundá. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93;
Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto . 7.892/2013. VALOR
GLOBAL REGISTRADO: R$ 33.640,00 (trinta e três mil,
seiscentos e quarenta reais), de acordo com os itens adjudicados e
homologados em favor da empresa. VIGÊNCIA DO TERMO DE
CONTRATO: o contrato administrativo terá o prazo de vigência de
90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, encerrando-se tão
logo haja o adimplemento das obrigações contratuais, com o
fornecimento do objeto e o pagamento devido.
ESPÉCIE: Termo de Contrato nº. 005/2018-PMN, oriundo do
Pregão Presencial nº. 012/2018. PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ e R. M. NAVECA - EPP.
OBJETO: Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes
Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde
Do Município De Nhamundá. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
Federal nº. 8.666/93; Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto n°.
7.892/13. VALOR GLOBAL REGISTRADO: R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), de acordo com o itens adjudicados e
homologados em favor da empresa. Vigência Do Termo De
Contrato: o contrato administrativo terá o prazo de vigência de 90
(noventa) dias, a contar de sua assinatura, encerrando-se tão logo
haja o adimplemento das obrigações contratuais, com o
fornecimento do objeto e o pagamento devido. Nhamundá, 11 de
setembro de 2018.
DESPACHOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ,
no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, o que consta
na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº.
010/2018, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório
transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente,
não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a
regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos
regulamentares
estabelecidos
no
referido
processo;
CONSIDERANDO QUE A EMPRESA R. M. NAVECA - EPP
compareceu à sessão pública do referido processo licitatório, tendo
esta atendido a todas as exigências editalícias, no que se refere à
proposta
de
preços
e
documentação
de
habilitação;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos
demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos
pelas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02; CONSIDERANDO,
por fim, a manifestação exarada pela Assessoria Jurídica desta
Prefeitura, opinando pela adjudicação e homologação do resultado
final do certame em favor da empresa declarada vencedora;
resolve: I - ADJUDICAR à empresa R. M. NAVECA - EPP,
inscrita sob o CNPJ n.º 05.613.884/0001-73, estabelecida na Rua
Ferreira Pena, nº. 2996, Bairro Centro, para todos os itens dos
Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 do termo de referência, perfazendo o valor
global de R$ 96.390,00 (noventa e seis mil, trezentos e noventa
reais); II - HOMOLOGAR a deliberação final do presente
procedimento licitatório, realizado através do Pregão Presencial nº.
010/2018, em favor da empresa vencedora dos itens adjudicados,
pelo critério menor preço por item, tendo por objeto a "Aquisição
de equipamentos e materiais permanentes para atender as
necessidades da Unidade Básica de Saúde Localizada na
comunidade do APEUA no Município de Nhamundá". III PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de
eficácia.
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ,
no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, o que consta
na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº.
011/2018, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório
transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente,
não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a
regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos
regulamentares
estabelecidos
no
referido
processo;
CONSIDERANDO QUE A EMPRESA R. M. NAVECA - EPP
compareceu à sessão pública do referido processo licitatório, tendo
esta atendido a todas as exigências editalícias, no que se refere à
proposta
de
preços
e
documentação
de
habilitação;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos
demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos

pelas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02; CONSIDERANDO,
por fim, a manifestação exarada pela Assessoria Jurídica desta
Prefeitura, opinando pela adjudicação e homologação do resultado
final do certame em favor da empresa declarada vencedora;
resolve: I - ADJUDICAR à empresa R. M. NAVECA - EPP,
inscrita sob o CNPJ n.º 05.613.884/0001-73, estabelecida na Rua
Ferreira Pena, nº. 2996, Bairro Centro, para todos os itens dos
Lotes 1, 2 e 3 do termo de referência, perfazendo o valor global
de R$ 33.640,00 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta reais);
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ,
no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO, o que consta
na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº.
012/2018, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório
transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente,
não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a
regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos
regulamentares
estabelecidos
no
referido
processo;
CONSIDERANDO QUE A EMPRESA R. M. NAVECA - EPP
Compareceu À Sessão Pública Do Referido Processo Licitatório,
Tendo Esta Atendido A Todas As Exigências Editalícias, No Que
Se Refere À Proposta De Preços E Documentação De Habilitação;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos
demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos
pelas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02; CONSIDERANDO,
por fim, a manifestação exarada pela Assessoria Jurídica desta
Prefeitura, opinando pela adjudicação e homologação do resultado
final do certame em favor da empresa declarada vencedora;
resolve: I - ADJUDICAR à empresa R. M. NAVECA - EPP,
inscrita sob o CNPJ n.º 05.613.884/0001-73, estabelecida na Rua
Ferreira Pena, n°. 2996, Bairro Centro, para todos os itens dos
Lotes 01, 02, 03 e 04 do termo de referência, perfazendo o valor
global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); II HOMOLOGAR a deliberação final do presente procedimento
licitatório, realizado através do Pregão Presencial nº. 012/2018, em
favor da empresa vencedora dos itens adjudicados, pelo critério
menor valor por item, tendo por objeto a "Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nhamundá". III
- PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins
de eficácia. Nhamundá, 10 de Setembro de 2018.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 192/2018 - Contratante: Município de Alagoinhas C.N.P.J. nº 13.646.005/0001-38 - Contratada: Hemovida Serviços de
Nefrologia e Hemodiálise Ltda - CNPJ n° 04.805.100/0001-46 Procedimento Licitatório: Credenciamento nº 002/2018 - Objeto:
contratação de instituições privadas com ou sem fins lucrativos para
a prestação de serviços de nefrologia e hemodiálise, de forma
complementar ao sistema único de saúde (SUS) no município de
Alagoinhas-Ba- Valor: R$ 7.222.629,84 (sete milhões duzentos e
vinte e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro
centavos) - Data de Assinatura: 21/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2018
A Comissão Permanente de Licitações torna pública a
seguinte licitação: Contratação de empresa especializada para
execução da 1ª Etapa da Reestruturação da Av. São Cristovão, no
Bairro Catiara, no município de Amargosa - Bahia, pelo tipo de
licitação menor preço, segundo o regime de execução de empreitada
por preço global. DATA: 15/10/2018. HORA: 09H00MIN.
Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo tel: (075) 36343977. Cópia do edital: www.amargosa.ba.io.gov.br.
CARLA SOUZA OLIVEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018
O Município de Andorinha, Estado da Bahia, através do
Presidente da Comissão de Licitação, torna público a REVOGAÇÃO de
procedimento licitatório, do tipo Menor Preço Global, para contratação
de empresa especializada na execução de serviços de ESCAVAÇÕES E
FECHAMENTO DE VALAS NO ATERRO SANITÁRIO NO
MUNICÍPIO DE ANDORINHA - BAHIA conforme especificações que
integram o Edital. Considerando alguns equívocos denotados ao Edital e
solicitações de esclarecimentos pertinentes, observadas posteriormente à
publicação do Edital, o Presidente decidiu pela revogação do processo
licitatório, de forma a preservar o princípio da legalidade e o interesse
público, na forma do art. 49 da Lei 8.666/93. Maiores informações
poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, pelos telefones (74)3541-1024/1060
Ramal 305.
Andorinha-BA, 27 de setembro de 2018.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
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Nº 188, sexta-feira, 28 de setembro de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BAHIA,
pôr sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, abertura
dos prazos estabelecidos no presente edital para credenciamento
externo de pessoas físicas e jurídicas, interessadas na prestação do
serviço de transporte escolar no município, com observância às
condições estabelecidas no edital. Os interessados deverão
encaminhar os documentos relacionados no edital, em envelope
fechado, para a Comissão de Credenciamento na sede da Prefeitura
Municipal, situada na Prç. João Gonçalves de Queiroz, S/N, 2º
andar, Centro, Arataca-Bahia, Tel.: (73) 3673-1337, das 08h00min
as 12h00min, no período de 28 de setembro à 15 de outubro de
2018, a partir da publicação deste chamamento. O Edital estará à
disposição na COPEL das 08h00min as 12h00min, esclarecimentos
em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital
poderão ser obtidos junto à Comissão de Credenciamento na sede
da Prefeitura Municipal de Arataca. Poderão participar da licitação,
as entidades que tiverem especialidades correspondentes e
manifestarem interesse na participação deste certame
Arataca-Bahia, 27 de setembro de 2018.
THAIRONE SAMPAIO SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DO TUPIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018

Dia 10/10/18 às 9h. Objeto: aquisição de equipamentos para
laboratório, ginecologia e processador para filme de Raio X, objeto
de saldo das Emendas Parlamentares 13862.190000/1170-03 e
13862.190000/1170-04. Menor preço por item. Edital/informações: na
sede,
tel.
7533262211.
Demais
atos:
www.boavistadotupim.ba.gov.br.
Boa Vista do Tupim-BA, 27 de setembro de 2018.
IVAN BEZERRA FACHINETTI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018

Do tipo Empreitada por Preço por Item. Objeto: Contratação
de empresa para Fornecimento de 01 (um) veículo "zero km" tipo
"VAN" adaptado para acesso de cadeirante, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de
pacientes, conforme especificações do Edital. Data de abertura:
10/10/2018, às 08:30h. Local: Praça Vitorino José Alves, nº 112-B,
Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia. Informações no
Fone: 77-3461-1012 e e-mail: licita@bomjesusdaserra.ba.gov.br.
Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial:
http://www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/diarioOficial. Edinaldo Meira
Silva - Prefeito Municipal.
Bom Jesus da Serra-BA, 27 de setembro de 2018.
EDINALDO M.SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUPORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018

Aquisição de um veículo tipo passeio, zero quilometro,
destinado ao atendimento das necessidades da Prefeitura
Municipal, conforme termos e condições contidas em edital e seus
anexos.
Abertura:
10/10/2018.
Horário:
09:00
horas.
Edital/Informações:
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/botupora/ e sede da
Prefeitura situada na Praça João Borges Figueiredo, nº 200,
Centro, Botuporã - Bahia, das 08 às 12 horas.
Botuporã-BA, 27 de setembro de 2018.
ASSIS LESSA AZEVEDO
Pregoeiro
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