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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Pregão Presencial Nº 007/2019 Órgão gerenciador: Município de Tanhaçu - BA. Vigência:
12 (Doze) meses. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material
didático e de expediente para atendimento de todas as Secretarias do Município de
Tanhaçu. Empresa: SHOPPING SANTA EDWIGES LTDA - ME, inscrita no CNPJ
18.782.873/0001-69. Valor Global: R$ 272.232,65. (Duzentos e Setenta e Dois Mil,
Duzentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos). O inteiro teor desta ata
encontra-se disponível na sede da prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019
Considerando que o processo administrativo licitatório nº. 042/2019, sob
análise guardou obediência às disposições legais que regem os processos licitatórios,
especialmente aqueles referente à modalidade PREGÃO PRESENCIAL. OBJETO: Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços gráficos e
confecção de materiais gráficos diversos, em atendimento a todas as secretarias deste
município. Considerando o teor do parecer da Procuradoria Jurídica do Município, bem
como o relatório do Pregoeiro Oficial do Município; e Considerando a necessidade na
realização da contratação em questão; DECIDO HOMOLOGAR o processo administrativo de
licitação PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2019, em 21 de Fevereiro de 2019 em favor da
empresa PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA 82839271591 ME, inscrita no
CNPJ nº 22.449.042/0001-47; MICAELA ARAUJO SILVA 06753098593 ME, inscrita no CNPJ
27.366.751/0001-82 e CHARLES DE SOUZA REIS LIMA 04491180539 ME, inscrita no CNPJ
18.190.605/0001-58. Tudo conforme o constante no Processo Licitatório em Apreço.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019 - SRP
OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de fardamento para as Unidades de Saúde
da Família (Atenção Básica), CAPS, LAMUT, UPA, SAMU192, Vigilância Epidemiológica,
Vigilância Sanitária, Assistência Farmacêutica, Central de Marcação e Secretaria de Saúde
do Município de Tanhaçu. O PREGOEIRO oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU,
Bahia, após exame das propostas no processo em apreço, com especificações contidas no
Edital do Pregão Presencial N.º 004/2019, observa que: O processo administrativo
licitatório nº 041/2019, guardou obediência as leis federais nº 10.520/02 e nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Aberta e lida às propostas na Presença dos licitantes, após o
recebimento e julgamento, concluímos que o licitante vencedor, conforme consta na
proposta de preço escrita: PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA 82839271591
ME, inscrita no CNPJ nº 22.449.042/0001-47, referente ao lote único da cota normal e
reservada do processo administrativo licitatório nº 041/2019, com o valor referente ao
preço global de R$ 49.899,20 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e
vinte centavos). Sagrou-se vencedor, conforme discriminado no MAPA DE APURAÇÃO
COMPARATIVO parte integrante do processo e na ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º
004/2019, segundo o critério do menor preço global. Desta forma, decido ADJUDICAR o
objeto ao licitante vencedor na forma da Lei Federal 10.520/2002. Lavrando-se neste
entendimento, em razão do interesse público, somos da opinião que seja contratada a
empresa acima indicada. Concluindo, submete este parecer para apreciação do prefeito
para homologação. S.M.J.

JORGE TEIXEIRA DA ROCHA
Prefeito
DESPACHO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
Considerando que o processo administrativo licitatório nº. 047/2019, sob
análise guardou obediência às disposições legais que regem os processos licitatórios,
especialmente aqueles referente à modalidade PREGÃO PRESENCIAL. OBJETO: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de material didático e de expediente para
atendimento de todas as Secretarias do Município de Tanhaçu. Considerando o teor do
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, bem como o relatório do Pregoeiro Oficial
do Município; e Considerando a necessidade na realização da contratação em questão;
DECIDO HOMOLOGAR o processo administrativo de licitação PREGÃO PRESENCIAL nº
007/2019, em 22 de Fevereiro de 2019 em favor da empresa MR FESTAS LTDA - ME,
inscrita no CNPJ 17.550.426/0001-11 e SHOPPING SANTA EDWIGES LTDA - ME, inscrita no
CNPJ 18.782.873/0001-69. Tudo conforme o constante no Processo Licitatório em
Apreço.

Tanhaçu - BA, 21 de fevereiro de 2019.
GERALDO ESTEVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019 - SRP

JORGE TEIXEIRA DA ROCHA
Prefeito

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
em serviços gráficos e confecção de materiais gráficos diversos, em atendimento a todas as
secretarias deste município. O PREGOEIRO oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU,
Bahia, após exame das propostas no processo em apreço, com especificações contidas no
Edital do Pregão Presencial N.º 005/2019, observa que: O processo administrativo
licitatório nº 042/2019, guardou obediência as leis federais nº 10.520/02 e nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Aberta e lida às propostas na Presença dos licitantes, após o
recebimento e julgamento, concluímos que o licitante vencedor, conforme consta na
proposta de preço escrita: PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA 82839271591
ME, inscrita no CNPJ nº 22.449.042/0001-47, referente ao lote I e V da cota normal do
processo administrativo licitatório nº 042/2019, com o valor referente ao preço global de
R$ 122.999,00 (cento e vinte e dois mil novecentos e noventa e nove reais). MICAELA
ARAUJO SILVA 06753098593 ME, inscrita no CNPJ 27.366.751/0001-82, referente ao lote II
e IV da cota normal do processo administrativo licitatório nº 042/2019, com o valor
referente ao preço global de R$ 121.577,02 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta
e sete reais dois centavos). CHARLES DE SOUZA REIS LIMA 04491180539 ME, inscrita no
CNPJ 18.190.605/0001-58, referente ao lote III da cota normal do processo administrativo
licitatório nº 042/2019, com o valor referente ao preço global de R$ 51.795,00 (cinquenta
e um mil setecentos e noventa e cinco reais). Sagrou-se vencedor, conforme discriminado
no MAPA DE APURAÇÃO COMPARATIVO parte integrante do processo e na ATA DO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2019, segundo o critério do menor preço global. Desta
forma, decido ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor na forma da Lei Federal
10.520/2002. Lavrando-se neste entendimento, em razão do interesse público, somos da
opinião que seja contratada a empresa acima indicada. Concluindo, submete este parecer
para apreciação do prefeito para homologação. S.M.J.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019

A COPEL da Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA comunica a reabertura dos
prazos da TOMADA DE PREÇO nº 002/2019, o qual foi alterado para o dia 13/03/2019 às
09hs, em sua sede. Objeto: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
(construção de 39 sanitários), em residências localizadas nos povoados de Limeira - Zé
Valério e Canto, zona rural deste município, através de convênio firmado com o Fundo
Nacional de Saúde - FUNASA nº CV 4315/17, na forma de empreitada global, (material e
mão-de-obra). O novo Edital está disponível no site www.teofilandia.ba.io.org.br/diariooficial
ou por e-mail licitacao@teofilandia.ba.gov.br ou na sede da Prefeitura, das 08hs às 12hs, na
Pç José Luís Ramos, nº 84, centro, Tel. 75 - 3268/2150. Teofilândia - BA,.
JOSENEY OLIVEIRA BISPO
Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019

Tanhaçu - BA, 21 de fevereiro de 2019.
GERALDO ESTEVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro.

Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de combustível (em bomba),
derivados de petróleo e correlatos. Dia 11/03/19 às 10h.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material
didático e de expediente para atendimento de todas as Secretarias do Município de
Tanhaçu. O PREGOEIRO oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU, Bahia, após
exame das propostas no processo em apreço, com especificações contidas no Edital do
Pregão Presencial N.º 007/2019, observa que: O processo administrativo licitatório nº
047/2019, guardou obediência as leis federais nº 10.520/02 e nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Aberta e lida às propostas na Presença dos licitantes, após o
recebimento e julgamento, concluímos que o licitante vencedor, conforme consta na
proposta de preço escrita: MR FESTAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 17.550.426/0001-11,
referente aos lotes I, II, III, VI e VII da cota normal e reservada do processo administrativo
licitatório nº 047/2019, com o valor referente ao preço global de R$ 181.522,10 (Cento e
Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Dez Centavos). SHOPPING SANTA
EDWIGES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 18.782.873/0001-69, referente aos lotes IV, V, VIII e
IX da cota normal e reservada do processo administrativo licitatório nº 047/2019, com o
valor referente ao preço global de R$ 272.232,65. (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos
e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos). Sagrou-se vencedor, conforme
discriminado no MAPA DE APURAÇÃO COMPARATIVO parte integrante do processo e na
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019, segundo o critério do menor preço global.
Desta forma, decido ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor na forma da Lei Federal
10.520/2002. Lavrando-se neste entendimento, em razão do interesse público, somos da
opinião que seja contratada a empresa acima indicada. Concluindo, submete este parecer
para apreciação do prefeito para homologação. S.M.J.

Menor valor global. Objeto: fornecimento de gases medicinais. Dia 11/03/19 às
13h.
Edital:
http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmterranova/licitacoes.
Informações: na CPL, tel. 7532382061/2062 ou e-mail: copelpmtn02@outlook.com.
Terra Nova-Ba, 22 de fevereiro de 2019.
DANIELY ARAGÃO SOUSA.
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019

PA 23/19. Edital 10/19. Menor Preço por Lote. Objeto: fornecimento de
gêneros alimentícios. Dia 11/03/19 às 9h. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br,
tel. 7436731707 ou na CPL, Pç. Belarmino José Rodrigues, s/n, de 8 às 12h.
Uauá-Ba, 25 de fevereiro de 2019.
MAX DENYS ALVES DA SILVA.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

Tanhaçu - BA, 22 de fevereiro de 2019.
GERALDO ESTEVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro.
DESPACHO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
Considerando que o processo administrativo licitatório nº. 041/2019, sob
análise guardou obediência às disposições legais que regem os processos licitatórios,
especialmente aqueles referente à modalidade PREGÃO PRESENCIAL. OBJETO: Registro de
preço para futura aquisição de fardamento para as Unidades de Saúde da Família (Atenção
Básica), CAPS, LAMUT, UPA, SAMU192, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária,
Assistência Farmacêutica, Central de Marcação e Secretaria de Saúde do Município de
Tanhaçu. Considerando o teor do parecer da Procuradoria Jurídica do Município, bem
como o relatório do Pregoeiro Oficial do Município; e Considerando a necessidade na
realização da contratação em questão; DECIDO HOMOLOGAR o processo administrativo de
licitação PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2019, em 21 de Fevereiro de 2019 em favor da
empresa PAULO SIDNEI SAMPAIO FONSECA DE OLIVEIRA 82839271591 ME, inscrita no
CNPJ nº 22.449.042/0001-47. Tudo conforme o constante no Processo Licitatório em
Apreço.

O Município de Ubatã - Bahia, por intermédio do Sulplente da Pregoeira
designado pela Portaria nº 008/2019 de 17 de janeiro de 2019, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de março de 2019, ás
09h30min, na forma do disposto na Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão Presencial que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS E CRACHÁS. Os
interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação, no horário
das 08:00 ás 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima
referenciado. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site
www.ubata.ba.gov.br.
IGOR BASTOS ROCHA MELO
Sulplente da Pregoeira.

JORGE TEIXEIRA DA ROCHA
Prefeito
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019022500149
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