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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 -SRP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 27/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0478/2019
O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-BA, comunica a todos os interessados que
realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços sob o n.º
0029/2019, que tem por objeto: Registro de Preços para a aquisição de material hidráulico
e elétrico para instalação e manutenção de poços artesianos e prestação de serviços de
manutenção elétrica e hidráulica para atender as necessidades do Município de São
Gabriel/BA. Tipo Menor Preço. Data de abertura: 19/08/2019 às 09:00hs, no Setor de
Licitações.
O
Edital
encontra-se
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou solicitado
pelo e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br Para maiores informações, no horário das 08:00
as 12:00hs, no Setor de Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132 - Centro - São
Gabriel/BA, ou pelo telefone: (74)3620.2122.

PA Nº 0818/19.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com as Leis Federais Nº 10.520/02 e 8.666/93,
HOMOLOGA o Processo Licitatório na MODALIDADE: Pregão Presencial, Tipo: menor preço
por item, cujo Objeto é a contratação, através do Sistema de Registro de Preços, de
empresa para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos
alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, do ano de 2019, no
Município de Senhor do Bonfim - BA, sendo homologado o resultado e ADJUDICADO os
produtos a favor das empresas: LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO - EPP - CNPJ:
19.522.394/0001-76 - Vencedora em 07 itens, totalizando o valor global de R$ 319.856,00;
IRACI AMORIM DOS SANTOS - ME - CNPJ: 15.114.438/0001-78 - Vencedora em 01 item,
totalizando o valor global de R$ 35.000,00; ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR - ME - CNPJ:
11.823.193/0001-05 - Vencedor em 01 item, totalizando o valor global de R$ 25.200,00;
ENECLETO GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI - EPP - CNPJ: 97.501.951/0001-86 - Vencedora
em 12 itens, totalizando o valor global de R$ 386.990,00; OSMARIO MACEDO SANTIAGO CNPJ: 04.317.544/0001-32 - Vencedor em 08 itens, totalizando o valor global de R$
118.388,60; VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTÍCA LTDA - EPP - CNPJ: 11.609.023/0001-14 Vencedora em 07 itens, totalizando o valor global de R$ 98.653,00 e COMERCIAL PINTO DE
CERQUEIRA LTDA - CNPJ: 10.854.145/0001-03 - Vencedora em 06 itens, totalizando o valor
global de R$ 330.942,00. Valor global licitado de R$ 1.315.029,60. Itens 01 e 33
FRACASSADOS. Homologado em 02/08/19.

CLEVERSON G G OLIVEIRA
Pregoeiro
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0484/2019
O Prefeito Municipal de São Gabriel-BA, no uso de suas atribuições legais por
ato discricionário da administração pública, de acordo com a súmula 473 do STF, e,
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do objeto tendo em vista as diversas
alterações que deverão ser feitas no seu Termo de Referência, para melhor atender ao
interesse público e da administração, resolve:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse público e da administração,
o processo licitatório tombado sob o número 0484/2019, Pregão Presencial nº 0030/2019,
que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total
de automóveis, modalidade frota, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de
São Gabriel-BA. A decisão encontra-se disponível no endereço eletrônico:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario. Para maiores
informações, no horário das 08:00 as 12:00hs, no Setor de Licitações, situado na Praça
Largo da Pátria, nº 132 - Centro - São Gabriel/BA, ou pelo telefone: (74)3620.2122.

Senhor do Bonfim-BA, 5 de agosto de 2019.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 9/2019

Partes: A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.417.784/0001-98, fundamentando-se na licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO N° 008/2019 e em cumprimento ao CONTRATO SOB O N° 104/2019 no valor
de R$ 739.449,07 (setecentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais
e sete centavos) autoriza a empresa Manoel Vaz dos Santos & CIA LTDA, localizada no
endereço na Av. Cristóvão Nogueira Leite, nº 1.045, Alto da Estrela, Paratinga - Bahia
e inscrita no CNPJ sob o n° 23.273.002/0001-50, a iniciar a construção da Unidade
Básica de Saúde padrão tipo 02 no Município de Serra do Ramalho, objeto do contrato
acima indicado, o contrato deverá ser executado em até 210 (duzentos e dez) dias
corridos a partir de 02/08/2019, localizado no endereço Vicinal 9.4, Centro, Serra do
Ramalho - Bahia, em estrita observância às orientações e exigências técnicas descritas
nas portarias GM/MS Nº 381 de 06/02/2017 e Portaria GM/MS Nº 1.643, DE
26/06/2019, Publicado em: 28/06/2019 | Edição: 123 | Seção: 1 | Página: 197. Serra
do Ramalho -BA, 05/08/2019. Fabio Lucio Lustosa de Almeida - Engenheiro Civil
CREA/BA nº 32.928/D. Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ítalo Rodrigo
Anunciação Silva.

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS
AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019
O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados que se realizará
no dia 20 de agosto de 2019, às 08h30min, a licitação, modalidade Pregão Presencial,
de nº 025-2019, tendo por objeto a Contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças de equipamentos
odontológicos e hospitalares para atender às demandas do Hospital Municipal de Sátiro
Dias e PSF'S. A retirada do edital será mediante a apresentação do formulário de
retirada de edital (que poderá ser solicitado através do e-mail: cpl.pmsd@gmail.com)
que deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado ao e-mail: cpl.pmsd@gmail.com,
ou entregue na sede da Prefeitura de Sátiro Dias, de segunda a sexta das 08h00min
às 17h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019

PROC. ADM: 6180/2019 | Licitação nº 778514
O Pregoeiro torna público a licitação, citada. Objeto: Aquisição de uniformes e
acessórios, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP,
no âmbito da Guarda Municipal e Vigilantes do Município. Menor Preço Global por Item,
com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP. Data: 20/08/2019, às 10hs. Informações:
Sala da COPEL | (71)3296-8399. Edital: www.licitacoes-e.com.br

O Município de Sátiro Dias/BA torna público aos interessados que se
realizará no dia 20 de agosto de 2019, às 14h00min, a licitação, modalidade Pregão
Presencial, de nº 027-2019, tendo por objeto a contratação de empresa fornecedora de
gêneros alimentícios que serão utilizados na elaboração de refeições para pacientes do
Hospital Municipal de Sátiro Dias e atividades realizadas nos programas da atenção
Básica e Saúde da Família (PSF). A retirada do edital será mediante a apresentação do
formulário de retirada de edital (que poderá ser solicitado através do e-mail:
cpl.pmsd@gmail.com) que deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado ao email: cpl.pmsd@gmail.com, ou entregue na sede da Prefeitura de Sátiro Dias, de
segunda a sexta das 08h00min às 17h00min.

Simões Filho-BA, 6 de agosto de 2019.
VAGNER CERQUEIRA SILVA MATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019

PROC. ADM: 12282/2019
A Pregoeira torna público a licitação, citada. Objeto: Pessoa jurídica
especializada para aquisição de equipamentos e mobiliários para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Centro de Referência de
Atenção a Mulher - CRAM, da Prefeitura. Menor Preço. Data: 20/08/2019, às 14hs.
Informações: Sala da COPEL | (71)3296-8399. Edital: www.licitacoes-e.com.br

O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados que se realizará
no dia 21 de agosto de 2019, às 08h30min, a licitação, modalidade Pregão Presencial,
de nº 028-2019, cujo objeto é Contratação de empresa para o fornecimento de
materiais descartáveis, equipamento e material de limpeza com o intuito de atender as
necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) e Secretaria Municipal de Saúde deste
Município. A retirada do edital será mediante a apresentação do formulário de retirada
de edital (que poderá ser solicitado através do e-mail: cpl.pmsd@gmail.com) que
deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado ao e-mail: cpl.pmsd@gmail.com, ou
entregue na sede da Prefeitura de Sátiro Dias, de segunda a sexta das 08h00min às
17h00min.

Simões Filho-BA, 6 de agosto de 2019.
GERLANE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o Edital:

O Município de Sátiro Dias/BA torna público aos interessados que se
realizará no dia 21 de agosto de 2019, às 14h00min, a licitação, modalidade Pregão
Presencial, de nº 029-2019, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento
de insumos e equipamento permanente para o Raio-X, com intuito de atender as
necessidades do Hospital Municipal de Sátiro Dias-BA. A retirada do edital será
mediante a apresentação do formulário de retirada de edital (que poderá ser solicitado
através do e-mail: cpl.pmsd@gmail.com) que deverá ser preenchido, digitalizado e
encaminhado ao e-mail: cpl.pmsd@gmail.com, ou entregue na sede da Prefeitura de
Sátiro Dias, de segunda a sexta das 08h00min às 17h00min.

CARTA CONVITE Nº 10/2019
Objeto: Contratação de empresa para Execução de Obras de Pavimentação em
Paralelepípedo no bairro Taboquinha, na sede do Município, Objeto do CTR nº
104055486/2017/MCIDADES/CAIXA, conforme especificações contidas no Anexo I deste
Edital. Abertura: 15.08.2019, às 09:00hs. O edital completo estara disponíveis no site:
tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, na sede da Prefeitura, na
Praça Municipal nº 86 - Centro.
Tabocas do Brejo Velho-BA, 5 de agosto de 2019.
JOAQUIM JOSÉ MARQUES DA SILVA
Presidente da Comissão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados que se realizará
no dia 22 de agosto de 2019, às 08h30min, a licitação, modalidade Pregão Presencial,
de nº 030-2019, objeto: Aquisição de equipamento e material de consumo
odontológico com a finalidade de atender os consultórios odontológicos das unidades
Básicas de saúde do Município de Sátiro Dias. A retirada do edital será mediante a
apresentação do formulário de retirada de edital (que poderá ser solicitado através do
e-mail: cpl.pmsd@gmail.com) que deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado
ao e-mail: cpl.pmsd@gmail.com, ou entregue na sede da Prefeitura de Sátiro Dias, de
segunda a sexta das 08h00min às 17h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO DE EMPREITADA N. 16/2018
TOMADA DE PREÇOS N. 013/2017 LICITAÇÃO Nº. 470/2017
OBJETO TERMO: Prorrogação de prazo em 180 dias, a contar de 05/02/2019, com término
em 05/08/2019. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução das obras de
serviço de engenharia para construção de Praça Esportiva com quadra de futsal, localizada
no Bairro do Tio Virgínio, Valença-Bahia. Contratada: RC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº.
11.776.979/0001-00. Data: 29/07/2019.

Sátiro Dias-BA, 6 de agosto de 2019.
ÁLVARO MENDES SANTOS JUNIOR
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019080700177

177

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

