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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Ato Resultado de Julgamento da Tomada de Preços Nº 001/2020 CPL / FMS / BA.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 005/2020 - PMI / BA - Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
locação de sistemas de controle nas áreas: Contábil, Administrativa e
Controle dos Serviços de Saúde, contendo módulos integrados e interface
intuitiva e customizável para agilizar processos, facilitar os trabalhos e
atender as necessidades da administração pública, de acordo com as
tecnologias modernas, bem como serviços correlatos, aderentes às
normas, políticas e boa práticas de sistema de gerenciamento da
segurança de informação (Information Security Management System –
ISMS).
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Ibotirama

Licitações

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPNJ Nº.: 10.556.184/0001-24
##ATO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020-CPL/FMS/BA.
##TEX O presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibotirama através do FMS torna público o resultado de
julgamento da habilitação e proposta de preços ocorrida no dia 02 de março de 2020 às 08:30h, referente ao processo sob a
modalidade Tomada de Preços nº. 001/2020-CPL/FMS/BA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada nos serviços de
engenharia civil para construção e instalação de 04 (quatro) Academias da Saúde (ACM, Alto do Cruzeiro, Boa Vista do Lagamar e Praça
da UBS São Francisco II) neste município, conforme Propostas Nº: 10556.1840001/18-003, 10556.1840001/18-002,
10556.1840001/18-005 e 10556.1840001/18-004 do Ministério da Saúde e Portaria nº 2.681, de 07 de novembro de 2013 do
Ministério da Saúde; Sagrou-se vencedora dos Lotes 01 e 03 a empresa: LAURI CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº.:
10.748.373/0001-07, com o menor preço global por lote, sendo o Lote 01 com o valor total de R$ 128.927,59 (cento e vinte e oito mil
novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) e o Lote 03 com o valor total de R$ 124.597,28 (cento e vinte e quatro mil
quinhentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos); e dos Lotes 02 e 04 a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA,
inscrita no CNPJ nº.: 07.163.455/0001-77, com o menor preço global por lote, sendo o Lote 02 com o valor total de R$ 123.894,29
(cento e vinte e três mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) e o Lote 04 com o valor total de R$ 123.405,62
(cento e vinte e três mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e dois centavos). Decorrido o prazo recursal fica homologado o processo
pelo Secretário Municipal de Saúde, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 h.
Carlos Henrique Andrade de Morais – Presidente da Comissão.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020-PMI/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2020-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de sistemas de controle nas áreas: Contábil, Administrativa e Controle dos Serviços de Saúde, contendo
módulos integrados e interface intuitiva e customizável para agilizar processos, facilitar os trabalhos e atender as necessidades da
administração pública, de acordo com as tecnologias modernas, bem como serviços correlatos, aderentes às normas, políticas e boa
práticas de sistema de gerenciamento da segurança de informação (Information Security Management System – ISMS), que será realizada
no dia 16 de março de 2020, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da
Prefeitura das 8:00 às 12:00 h, pelo telefone 77 3698-1512. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles – Pregoeiro.
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