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jurídicos pertinentes. Empresa: JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQUIP
HOSPITALAR, vencedora do lotes: 1,3,4,7 e 11, com valor global estimado de R$
1.034.592,21 (um milhão trinta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e vinte a e
um centavos), tendo sido identificado sobre preço no item 1 do lote 3 de sua composição,
distantes dos valores de referencia utilizados como base para apreciação das propostas fica
ressalvada a aquisição desse item sem prejuízos dos preços praticados no mercado a MD
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, vencedora dos lotes: 2 e 13, com valor global estimado
de R$ 820.041,50 (oitocentos e vinte mil quarenta e um reais e cinquenta centavos) tendo
sido identificado sobre preço de alguns dos itens de sua composição, distantes dos valores
de referencia utilizados como base para apreciação das propostas fica ressalvada a
aquisição desses itens sem prejuízos dos preços praticados no mercado e a empresa G. M.
VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, vencedora do lote: 8, com valor global
estimado de R$137.235,00 (cento e trinta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais), a
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, vencedora do lote: 5, com valor
global estimado de R$94.499,99 (noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e nove
reais e noventa e nove centavos) tendo sido identificado sobre preço de alguns dos itens
de sua composição, distantes dos valores de referencia utilizados como base para
apreciação das propostas fica ressalvada a aquisição desses itens sem prejuízos dos preços
praticados no mercado e a empresa ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES EIRELI, vencedora dos lotes: 9,14 e 15, com valor global estimado de R$
100.782,79 quinhentos e quarenta e três mil seiscentos e treze reais e quarenta e um
centavos) tendo sido identificado sobre preço de alguns dos itens de sua composição,
distantes dos valores de referencia utilizados como base para apreciação das propostas fica
ressalvada a aquisição desses itens sem prejuízos dos preços praticados no mercado.
Quanto aos lotes 6, 12 e 16 foram declarados fracassados e o lote 10 declarado deserto.
Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2019
OBJETO: Contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte
e quatro) horas, para o veículo IVECO/FIAT ônibus granclass 150S21 de placa PKM 6892,
fabricação 2016, modelo 2017 pertencente a frota municipal. CONTRATADA: Porto Seguro
Companha de Seguros Gerais. VALOR GLOBAL: 3.944,19 (três mil novecentos e quarenta e
quatro reais e dezenove centavos). VIGÊNCIA: 14 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.
Cícero Dantas-BA, 15 de janeiro de 2019.
RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1/2019

O Município de Cocos-BA torna público que realizará no dia 08/02/2019, às
09h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino,
nº 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na modalidade
Pregão Presencial. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços
funerários e traslados. Especificações contidas no edital e seus anexos. Maiores
informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 13h00m ou pelo telefone 77 3489-1041.
Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no endereço
eletrônico www.cocos.ba.gov.br.
Cocos - BA, 24 de janeiro de 2019.
ANÍZIO VEIGA FILHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

Cruz das Almas-BA, 10 de janeiro de 2019.
ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Prefeito

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 285/2017
Objetivo: necessidade da diminuição dos custos unitários e totais de diversos itens, haja
vista incompatibilidade dos custos da planilha da empesa contratada com planilha
orçamentária licitada e prorrogação do prazo do prazo de vigência do Contrato nº.
285/2017. Processo Licitatório TP nº. 04/2017. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO
DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 1, SITUADA NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, conforme Termo de Compromisso nº.
PAC2 9312/2014. DA SUPRESSÃO: O valor da supressão será no importe de R$ 92.807,14
(noventa e dois mil, oitocentos e sete reais e quatorze centavos), nos termos do Inciso I,
"b', e § 1º do art. 65 da lei 8.666/93. DA PRORROGAÇÃO: Fica o prazo final do contrato em
referência prorrogado para o dia 31/03/2019, conforme do § 1º, Inciso II do art. 57 da Lei
8.666/93. CONTRATADA: Vieira Santos Transporte e Construção Ltda-EPP, CNPJ nº.
12.566.446/0001-67.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018
O Pregoeiro do Município de Cruz das almas torna público para conhecimento
dos interessados que fica para as 08:30 h do dia 08 de fevereiro de 2019, na Sala de
Reunião de Licitações do Centro Administrativo na Lélia Passos s/n - Bairro Lauro Passos Parque Sumaúma, o julgamento do Pregão Presencial Nº 045/2018, que tem como
objetivo a contração de Hotel Fazenda para fornecimento de um pacote de um dia de lazer
"Day Use" para realização de atividade de Turismo Cultural, com fornecimento de
alimentação para atender aos idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos do Município de Cruz das Almas-BA. Conforme especificado no item 3.1 do termo
de referência, Anexo do Edital. Informações em Edital na sede desta Prefeitura, Tel. (75)
3621-8410.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RETIFICAÇÃO

Cruz das Almas-BA, 25 de janeiro de 2019.
CARLOS JOSÉ SANTOS

Aviso supra, publicado no DOU, página 18 no dia 25/01/2019, passam a vigorar
com a seguinte correção:
Onde se lê: Modalidade Pregão Presencial No 002/2018.
Leia-se: Modalidade Pregão Presencial No 002/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de lavagem de veículos da frota do município. Abertura: às 08:00 horas do dia 07/02/2019,
na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal. Informações: (075) 3271-1410 ou 32711411, Edital na Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das
08:00 hrs as 12:00 hrs.

Objeto: aquisição de medicamentos, material penso, odontológico. Dia
07/02/19 às 9h. Edital: na sede, Praça Dr. Araújo Pinho, 14 ou
www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario.
Informações:
tel.
7532482489.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

Coração de Maria-BA, 24 de janeiro de 2019.
VANESSA MOTA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Pregoeira

P.A 015/2019
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de serviço
de consertos, instalações, limpeza e recarga de gás nos aparelhos de ar condicionado da
Prefeitura Municipal e suas Secretarias. Abertura: às 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro de
2019, na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal. Informações: (75) 3271-1410,
Edital na Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs
as 12:00 hrs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019
A COPEL realizará a Tomada de Preços nº 01/2019. Objeto Reforma da Unidade
de Atenção Especializada em Saúde de Cravolândia-Ba, Conforme Contrato nº. 0103656682/2016.Abertura: 12/02/2019, às 08:00 h. na sala de Licitações, sito à Praça Lomanto
Júnior, Nº. 01, Centro, Cravolândia-BA, Edital e informações, das 08:00 às 12:00 h., Tel: (73)
3545-2120.

Euclides da Cunha - BA, 25 de janeiro de 2019.
AGNAILTON EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Cravolândia-BA, 25 de janeiro de 2019.
ZENILDO TORRES SOARES
Presidente da COPEL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público
que no dia 07/02/2019, às 09h, no endereço Rua dos Fundadores, nº 204 - 1º Andar,
Centro - Eunápolis/BA, serão recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial n°
001/2019, objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da
rede municipal de ensino deste município. Os interessados poderão fazer a leitura do edital
na Sala de Superintendência de Licitações e Contrato no endereço supracitado, nos dias
úteis no horário de 08h às 12h ou no site www.eunapolis.ba.gov.br. Caso haja interesse de
cópias do edital, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail:
licitaeunapolis@gmail.com. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site
supracitado.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 5/2018
O Prefeito Municipal de Cruz das Almas, após analisado o processo licitatório,
cujo objetivo é a futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes
no Termo de Referência - Anexo I do Edital. Delibera pela homologação do objeto
adjudicado em favor das empresas abaixo especificadas, conforme proposta, referente ao
Pregão Eletrônico Nº 005/2018, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos
pertinentes. Empresas: JFB DISTRIBUIDORA PROD. FARMACÊUTICOS EQUIP. HOSPITALAR,
vencedora do lote: 10, com valor Global estimado de R$: 153.000,00(cento e cinquenta e
três mil reais). Quanto a empresa DROGAFONTE LTDA, vencedora dos lotes: 2 e 13, com
valor Global estimado de R$:155.120,60 (cento e cinquenta e cinco mil cento e vinte reais
e sessenta centavos), tendo sido identificado sobre preço de alguns dos itens de sua
composição, distantes dos valores de referencia utilizados como base para apreciação das
propostas fica ressalvada a aquisição desses itens sem prejuízos dos preços praticados no
mercado e a MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR, vencedora dos lotes:15 e
16, com valor Global estimado de R$:307.231,58(trezentos e sete mil, duzentos e trinta e
um reais e cinquenta e oito centavos) tendo sido identificado sobre preço de alguns dos
itens de sua composição, distantes dos valores de referencia utilizados como base para
apreciação das propostas fica ressalvada a aquisição desses itens sem prejuízos dos preços
praticados no mercado. Quanto aos lotes 1, 3,4,5,6,7,8,9,11,12,14 e 17 foram declarados
fracassados.Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público
que no dia 08/02/2019, às 09h, no endereço Rua dos Fundadores, nº 204 - 1º Andar,
Centro - Eunápolis/BA, serão recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial n°
002/2019, objeto: Aquisição de material gráfico, tendo em vista atender a demanda das
unidades escolares do município de Eunápolis-Ba. Os interessados poderão fazer a leitura
do edital na Sala de Superintendência de Licitações e Contrato no endereço supracitado,
nos dias úteis no horário de 08h às 12h ou no site www.eunapolis.ba.gov.br. Caso haja
interesse de cópias do edital, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail:
licitaeunapolis@gmail.com. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site
supracitado.

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 6/2018
O Prefeito Municipal de Cruz das Almas, após analisado o processo licitatório,
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR PARA ATENDER
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Delibera pela homologação do
objeto adjudicado em favor das empresas abaixo especificadas, conforme propostas,
referente ao Pregão Eletrônico Nº 006/2018, a fim de que produza seus efeitos legais e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019012800146

Nº 19, segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

Eunápolis-BA, 25 de janeiro de 2019.
JOSÉ HÉLIO ALVES BOMFIM
Pregoeiro
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