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Prefeitura Municipal de
Vereda publica:
• Ato De Publicação De Ratificação De Dispensa De Licitação Nº 0062021.
• Extrato De Contrato Vinculado A Dispensa De Licitação Nº 006-2021.
• Aviso De Licitação Tomada De Preço Nº 006-2021
• Ato De Publicação De Ratificação De Dispensa De Licitação Nº 0052021.
• Extrato De Contrato Vinculado A Dispensa De Licitação Nº 005-2021.
Contrato Nº DL 005-2021.
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Licitações
ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-2021.
Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar
a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:CONTRATADO:
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE, inscrito no CNPJ sob o n° 14.497.724/000105.OBJETO: Contratação de empresa para fornecer licença de uso particular, de Sistema de
Gestão de Saúde Móbile e Desktop, incluindo os serviços de implantação, capacitação e
suporte técnico, para atender as necessidades de informatização da produção da Atenção
Básica e da Vigilância em Saúde, cumprindo assim com as normas e Portarias Ministeriais,
efetivando a integração do sistema de informação e-SUS, e entre demais sistemas do
Ministério da Saúde, que possibilite integração. Os serviços deverão conter: instalação da
Plataforma Tecnológica, com o fornecimento e a preparação dos dispositivos móveis e desktop
necessários para a sua operacionalização, implantação e suporte técnico do Sistema,
treinamento dos usuários, consultoria e licenças de uso do software interligados em rede local
e remota permitindo maior efetividade no processamento e cumprindo com as normas e
Portarias Ministeriais garantindo segurança no envio das informações no padrão do Ministério
da Saúde, customização para adaptar o sistema às necessidades do Município, ainda, emissão
de relatórios gerenciais sintéticos e analíticos que sejam relevantes a gestão
municipal.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL
ESTIMADO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). PRAZO: 10 (dez) meses. Prefeitura Municipal de
Vereda, Estado da Bahia, em 19 de janeiro de 2021. ManrickGregorio Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006-2021.
CONTRATO Nº DL 006-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Avenida Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE, inscrito no
CNPJ sob o n° 14.497.724/0001-05.OBJETO: Contratação de empresa para fornecer licença
de uso particular, de Sistema de Gestão de Saúde Móbile e Desktop, incluindo os serviços de
implantação, capacitação e suporte técnico, para atender as necessidades de informatização
da produção da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, cumprindo assim com as normas e
Portarias Ministeriais, efetivando a integração do sistema de informação e-SUS, e entre demais
sistemas do Ministério da Saúde, que possibilite integração. Os serviços deverão conter:
instalação da Plataforma Tecnológica, com o fornecimento e a preparação dos dispositivos
móveis e desktop necessários para a sua operacionalização, implantação e suporte técnico do
Sistema, treinamento dos usuários, consultoria e licenças de uso do software interligados em
rede local e remota permitindo maior efetividade no processamento e cumprindo com as
normas e Portarias Ministeriais garantindo segurança no envio das informações no padrão do
Ministério da Saúde, customização para adaptar o sistema às necessidades do Município,
ainda, emissão de relatórios gerenciais sintéticos e analíticos que sejam relevantes a gestão
municipal.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93.DOTAÇÃO: 0501 –
Secretaria municipal de Saúde. 2090 – Programa da Saúde da Família – Atenção Básica
Variável. 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 0501 – Secretaria
municipal de Saúde. 2091 – Agentes Comunitários de Saúde – Atenção Básica Variável.
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00
(quinze mil reais). VIGÊNCIA: 10 (dez) meses. Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público
que no dia 19/02/2021 às 09:00h, no endereço Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 006-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para
Serviços técnicos especializados na elaboração e gestão de projetos de engenharia e
arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obras públicas, emissão de laudos e pareceres
técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura, consultoria no gerenciamento dos sistemas de
controle de termos de compromisso, convênios e repasse da OGU, do Estado da Bahia ou
acordos e termos celebrados com entidades públicas e/ou privadas, maiores informações no
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horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra citado.Vereda/Ba, 28 de janeiro de
2021.Presidente da COPEL.
ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-2021.
Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar
a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:CONTRATADO: BRAGA
E PEROCINI CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 26.972.266/0001-90.OBJETO:
Contratação de empresa para Prestação de Serviços técnicos especializados na elaboração e
gestão de projetos de engenharia e arquitetura, fiscalização e acompanhamento de obras
públicas, emissão de laudos e pareceres técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura,
consultoria no gerenciamento dos sistemas de controle de termos de compromisso, convênios
e repasse da OGU, do Estado da Bahia ou acordos e termos celebrados com entidades
públicas e/ou privadas.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93.VALOR
GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.000,00 (oito mil reais). PRAZO: 30 (trinta) dias. Prefeitura Municipal
de Vereda, Estado da Bahia, em 19 de janeiro de 2021. ManrickGregorio Prates Teixeira Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005-2021.
CONTRATO Nº DL 005-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Avenida Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: BRAGA E PEROCINI CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 26.972.266/0001-90.OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços
técnicos especializados na elaboração e gestão de projetos de engenharia e arquitetura,
fiscalização e acompanhamento de obras públicas, emissão de laudos e pareceres técnicos
nas áreas de engenharia e arquitetura, consultoria no gerenciamento dos sistemas de controle
de termos de compromisso, convênios e repasse da OGU, do Estado da Bahia ou acordos e
termos celebrados com entidades públicas e/ou privadas.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II,
da Lei n° 8.666/93.DOTAÇÃO: 0301 – Secretaria municipal de Administração e Finanças. 2083
– Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças. 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. Manrick Gregorio
Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
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