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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

10.464/2020. PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: a partir do dia 25 de novembro de 2020 até
o dia 07 de Dezembro de 2020. ANÁLISE DOS CREDENCIADOS: 08 de Dezembro de 2020.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.cristopolis.ba.gov.br e demais
informações junto ao Depto de Licitações, localizado na Avenida Major Claro, 160, Centro,
Cristópolis-Ba, de segunda e sexta-feira das 08h00 às 13h00 horas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº. 001 do Contrato nº. 327/2019 - Processo Administrativo nº.
021/2019 - Pregão Presencial nº 009/2019-CPL/FMS/BA - CONTRATANTE: Município de
Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde; CONTRATADA: Esparcon
Empreendimentos Administrativos Eireli; OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado, conforme Art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;
SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, Secretário Mun. de Saúde: Ademilton M. Santos, e pelo
Contratado: Ayrton Muniz Rocha.

Cristópolis - BA, 24 de novembro de 2020.
ALEX DA SILVA RABELO
Presidente da CPL
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 6/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Município de Cristópolis, Estado da Bahia, torna púbico, que fará realizar a
Chamada Pública Nº 003/2020 - Objeto: Credenciamento e seleção de 1 (uma) proposta
contendo um cronograma de atividades como, oficinas, aulas online através de veiculação
via internet da modalidade de Teatro e expressão corporal, podendo haver apresentações
de peça teatral e enquetes temáticas, em local espaçoso e arejado (que garanta a
segurança dos envolvidos) com transmissão de live, mediante pagamento na forma de
cachê artístico a serem realizadas com apoio dos recursos destinados ao Município de
Cristópolis mediante execução da Lei Aldir Blanc, como uma alternativa de continuidade à
difusão cultural fomentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE, LAZER E TURISMO, conforme valores recebidos mediante Inciso III do art. 2º da
Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal nº 10.464/2020.
PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: a partir do dia 25 de novembro de 2020 até o dia 07 de
Dezembro de 2020. ANÁLISE DOS CREDENCIADOS: 08 de Dezembro de 2020.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.cristopolis.ba.gov.br e demais
informações junto ao Depto de Licitações, localizado na Avenida Major Claro, 160, Centro,
Cristópolis-Ba, de segunda e sexta-feira das 08h00 às 13h00 horas.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº. 002 do Contrato nº. 095/2019 - Processo Administrativo nº.
015/2019 - Edital de Chamamento Publico/Credenciamento nº 002/2019-CPL/FMS/BA CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde;
CONTRATADA: Laboratório de Prótese Rossafa Ltda; OBJETO: Acréscimo de até 25%;
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93; SIGNATÁRIOS: Pelo Município,
Secretário Mun. de Saúde: Ademilton M. Santos, e pelo Credenciado: Sérgio Augusto
Rossafa.
CNPJ: 10.556.184/0001-24
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2020-FMS/BA
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais torna
público a homologação do PP005/2020-FMS/BA que teve como vencedora dos lotes 01 ao
05 a empresa CHAME CHAME COMÉRCIO DE MÓVEIS E ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ
nº 07.675.699/0001-39, com o menor preço por lote, sendo o lote 01 com o valor total de
R$ 38.800,10 (trinta e oito mil e oitocentos reais e dez centavos), lote 02 com o valor total
de R$ 4.999,50 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos),
lote 03 com o valor total de R$ 3.104,78 (três mil e cento e quatro reais e setenta e oito
centavos), lote 04 com o valor total de R$ 41.464,40 (quarenta e um mil e quatrocentos
e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), e o lote 05 com o valor total de R$
6.183,00 (seis mil e cento e oitenta e três reais), referente ao Processo Administrativo nº
082/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios em atendimento as necessidades do Hospital Regional Velho Chico e
Fundo Municipal de Saúde, deste município. O processo licitatório encontra-se com vista
franqueada aos interessados.

Cristópolis - BA, 24 de novembro de 2020.
ALEX DA SILVA RABELO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020-SRP

A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
realizará licitação em 08/12/2020 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº
838063 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2020-SRP Objeto: Seleção de propostas destinadas a
contratação de empresa para aquisição de veículo tipo com capacidade para 07
passageiros para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e
seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência
(www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser
obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 24 de novembro de 2020.

ADEMILTON MENDONÇA SANTOS
Sec. Mun. de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO nº 03/2020 DE PRAZO DO CONTRATO DE N.º 279/2019.
CONTRATO nº 279/2019. CONTRATANTE: Município de Itaberaba/Bahia. OBJETO: Serviços
de Engenharia para Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, no
Município de Itaberaba/Bahia, de acordo Com o Contrato de Repasse Nº 852951/2017Ministerio do Desenvolvimento Social. CONTRATADA: F JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME.
CNPJ/MF: nº 12.829.518/0001-11. PRAZO ACRESCIDO: O presente instrumento terá
vigência de 11 de novembro de 2020 até 11 de maio de 2021. ORIGEM: Tomada de Preços
nº 01/2019. DATA: 11 de novembro de 2020. RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS-Prefeito
Municipal.

CHIRLENE PESSOA SILVA ANDRADE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020-SRP
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
realizará licitação em 08/12/2020 às 10h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº
847122 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2020-SRP Objeto: Seleção de propostas destinadas a
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas
da área de isolamento para COVID-19, Atenção Básica do Hospital, da vigilância em Saúde
e do NASF. Julgamento: Menor Preço Global por Item. O Edital encontra-se disponível no
Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 24 de
novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2020

O município de itagi torna público em referência ao pregão eletrônico
024/2020, para aquisição de material hospitalar para atender às demandas da unidade do
samu que atende ao município de itagi - adjudicou o objeto a empresa mattos oliveira
comércio de medicamentos ltda- cnpj 07.886.202/0001-21 lotes 01 e 39 r$ 13.036,40(treze
mil, trinta e seis reais e quarenta centavos) bahia medic comércio de produtos hospitalares
eireli - cnpj 15.229.287/0001-01, lotes 2,11,17,29 e 40 r$29.162,28 (vinte e nove mil, cento
e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) unimarcas distribuição e comercio eireli me cnpj: 18.812.673/000101, lotes 3,4,5,6,10,14,15,20,21 e 34 r$57.158,22 (cinquenta e
sete mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos); solmedi comercio de
material medico e hospitalar cnpj: 14.433.455/0001-05 lotes 7,8 e 9 r$ 3.505,00 (três mil,
quinhentos e cinco reais) 4m br comércio e representação de material e medicamento
hospitalar-c.n.p.j. n.º10.013.864/0001-00, lotes 12, 22 e 25 r$735,20 (setecentos e trinta e
cinco reais e vinte centavos) tecsul industria e comercio ltda- cnpj: 21.831.246/0001-85
lotes 13,23,26,27,28,32 e 36 r$14.619,90 (quatorze mil seiscentos e dezenove mil e
noventa centavos); cardioservice comercio industria e serviços ltda -cnpj: 13.434.626/000158 lotes 24,30 e 37 r$27.622,00 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais); top vida
distribuidora hospitalar ltda- cnpj: 05.780.395/0001-06, lote 35 r$16.800,00 (dezesseis mil
e oitocentos reais). os itens 16,18,19,31,33 e 38 fracassaram.

CHIRLENE PESSOA SILVA ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2020
Repetição

Fica Remarcada a LICITAÇÃO 182-2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 099-2020 Objeto: Contratação de empresa através de registro de preço para aquisição de materiais
de limpeza, higiene e outros para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do
município de Feira de Santana. Tipo: Menor preço por lote. Data: 07/12/2020 às 08h30.
Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº
344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 36028345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br.

Itagi - BA, 16 de novembro de 2020
MÔNICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES
Pregoeira

Feira de Santana, 24 de novembro de 2020.
OSMARIO DE JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020

O município de itagi torna público em referência ao pregão eletrônico
024/2020, para aquisição de material hospitalar para atender às demandas da unidade
do samu que atende ao município de itagi -homologou o objeto a empresa mattos
oliveira comércio de medicamentos ltda- cnpj 07.886.202/0001-21 lotes 01 e 39 r$
13.036,40(treze mil, trinta e seis reais e quarenta centavos) bahia medic comércio de
produtos hospitalares eireli - cnpj 15.229.287/0001-01, lotes 2,11,17,29 e 40
r$29.162,28 (vinte e nove mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)
unimarcas distribuição e comercio eireli - me cnpj: 18.812.673/000101, lotes
3,4,5,6,10,14,15,20,21 e 34 r$57.158,22 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito
reais e vinte e dois centavos); solmedi comercio de material medico e hospitalar cnpj:
14.433.455/0001-05 lotes 7,8 e 9 r$ 3.505,00 (três mil, quinhentos e cinco reais) 4m
br comércio e representação de material e medicamento hospitalar-c.n.p.j.
n.º10.013.864/0001-00, lotes 12, 22 e 25 r$735,20 (setecentos e trinta e cinco reais e
vinte centavos) tecsul industria e comercio ltda- cnpj: 21.831.246/0001-85 lotes
13,23,26,27,28,32 e 36 r$14.619,90 (quatorze mil seiscentos e dezenove mil e noventa
centavos); cardioservice comercio industria e serviços ltda -cnpj: 13.434.626/0001-58
lotes 24,30 e 37 r$27.622,00 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais); top vida
distribuidora hospitalar ltda- cnpj: 05.780.395/0001-06, lote 35 r$16.800,00 (dezesseis
mil e oitocentos reais). os itens 16,18,19,31,33 e 38 fracassaram.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Glória-Bahia, realizará licitação em 11/12/2020 às 11:00 hs, em sua sede, na
Sala da Comissão de Licitação, na Rua Ernesto Geisel, nº. 48, Centro, Glória-BA.
Para contratação de empresa especializada para construção de dois Quiosques
para artesanato, localizado no Balneário Canto das Águas no Município de
Glória - BA. Tel. (75) 3656-2139. http://www.gloria.ba.io.org.br/diarioOficial
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
Repetição
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Glória-Bahia, realizará licitação em 11/12/2020 às 12:00 hs, em sua sede, na
Sala da Comissão de Licitação, na Rua Ernesto Geisel, nº. 48, Centro, Glória-BA.
Tipo menor preço Global. Para contratação de empresa especializada para
execução de reforma da Quadra Santo Antônio, localizada na Sede do
Município
de
Glória
BA.
Tel.
(75)
3656-2139.
http://www.gloria.ba.io.org.br/diarioOficial
Glória-BA, 24 de novembro de 2020.
MÁRIO ROBERTO BATISTA BARROS DE FREITAS
Presidente da Comissão
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020112500176

Nº 225, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Itagi - BA, 16 de novembro de 2020
MÔNICA CONCEIÇÃO VELOSO MENEZES
Pregoeira
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