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Licitações

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016-2021.
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:
MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n°
10.543.420/0001-78.OBJETO:
Aquisição
de
Medicamentos
e
equipamento
hospitalar.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL
ESTIMADO: R$ 175.641,16 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais,
dezesseis centavos). PRAZO: 03 (tres) meses. Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da
Bahia, em 18 de fevereiro de 2021.Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016-2021.
CONTRATO Nº DL 016-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito
no CNPJ sob o n° 10.543.420/0001-78.OBJETO: Aquisição de Medicamentos e equipamento
hospitalar.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL: R$
175.641,16 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais, dezesseis
centavos). VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015-2021.
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: AGAMIX
REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.319.287/000101.OBJETO: Aquisição de Gás Oxigênio.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n°
8.666/93.VALOR GLOBAL: R$ 149.020,00 (cento e quarenta e nove mil, vinte reais). PRAZO:
03 (tres) meses. Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 11 de fevereiro de
2021.Manrick Gregorio Prates Teixeira -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015-2021.
CONTRATO Nº DL 015-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA,
inscrito no CNPJ sob o n° 06.319.287/0001-01.OBJETO: Aquisição de Gás
Oxigênio.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL: R$
149.020,00 (cento e quarenta e nove mil, vinte reais). VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. Manrick
Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014-2021.
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:
TAMIRES PAIVA MEIRA 03735418562, inscrito no CNPJ sob o n° 16.777.952/000156.OBJETO: Fornecimento de Refeições.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n°
8.666/93.VALOR GLOBAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil, cem reais). PRAZO: Até 31/12/2021.
Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 09 de fevereiro de 2021. Manrick
Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014-2021.
CONTRATO Nº DL 014-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: TAMIRES PAIVA MEIRA 03735418562, inscrito no CNPJ sob o n°
16.777.952/0001-56.OBJETO: Fornecimento de Refeições.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc.
II, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil, cem reais). VIGÊNCIA:
Até 31/12/2021. Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
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ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013-2021.
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: ARI
WARLID CARLOS PEREIRA SAMPAIO 03533401545, inscrito no CNPJ sob o n°
21.422.833/0001-10.OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria Técnica ao Sistema Único
de Assistência Social e Programa de Bolsa Família, CadÚnico.FUDAMENTO LEGAL – art. 24,
inc. II, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos
reais). PRAZO: 03 (tres) meses. Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 08 de
fevereiro de 2021. Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013-2021.
CONTRATO Nº DL 013-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: ARI WARLID CARLOS PEREIRA SAMPAIO 03533401545,
inscrito no CNPJ sob o n° 21.422.833/0001-10.OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria
Técnica ao Sistema Único de Assistência Social e Programa de Bolsa Família,
CadÚnico.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL: R$
7.500,00 (sete mil, quinhentos reais). VIGÊNCIA: 03 (tres) meses. Manrick Gregorio Prates
Teixeira - Prefeito Municipal.

CHAMADA PÚBLICA 001-2021. O Município de Vereda faz sabe que, realizará licitação na
modalidade: Chamada Pública nº 001-2021, para locação de imóvel para servir de sede do
Poder Legislativo local, conforme atendimento das características mínimas necessárias
descritas no edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2021, com valor de locação razoável e
condizente com o mercado. O recebimento dos envelopes de proposta será feito a partir dia 01
de março de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura, no horário 8:00h às 11:00h, no setor de
licitações, sito na Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, Eliana Lacerda Carrilho
– Presidente da COPEL.
AVISO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO Nº. 001-2021. A Prefeitura Municipal de Vereda/Ba,
através de sua Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO, a tantos quantos
interessarem, que fará realizar o CREDENCIAMENTO Nº.001-2021, cujo objeto é a
contratação de procedimentos de saúde/serviços médicos. Os interessados deverão se dirigir à
Prefeitura Municipal de Saúde de Vereda, situada na Av Eujacio Simões, s/n, centro, neste
Município, a partir do dia 22 de fevereiro de 2021, onde o Edital e seus anexos encontram-se a
disposição do público em geral, diariamente, no horário compreendido entre as 08h e 12h.
Vereda/Ba, 18 de fevereiro de 2021. COPEL.
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 0072021. O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia
04 de março de 2021, às 09:00 h, na sala de licitação na Av. Deputado Eujacio Simões, 32,
centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 0072021, Menor Preço Global, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata
de registro de preços, para futuro e eventual Prestação de Serviços de Locação de Veículos e
Máquinas Pesadas para Limpeza Pública, quando serão recebidas as propostas e documentos
de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido na Prefeitura
Municipal de Vereda, de segunda a sexta - feira, no horário comercial de 08:00 às 12:00h,
ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município. Vereda – BA, 18/02/2021.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 002-2021.Às dez horas e trinta minutos
do nove do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura,
situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia, realizou-se a sessão
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pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as
documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade
pregão presencial em referência: objetivando Futura Aquisição de combustível e lubrificantes
para utilização da frota de veículos próprios e locados, para sede e distritos. Iniciando a sessão
o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presentes o Sr
Jucleber Gonzaga de Souza, CPF nº 734.670.145-34, representante da empresa AUTO
POSTO DECA LOPES LTDA, o Pregoeiro Sr. ELIANA LACERDA CARRILHO e membros que
esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de
credenciamento da empresa presente. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro
verificou que a empresa AUTO POSTO DECA LTDA apresentou toda a documentação exigida
para credenciamento, ficando, portanto, a citada empresa credenciada para o certame na
pessoa de Jucleber Gonzaga de Souza.
EMPRESA CREDENCIADA
AUTO POSTO DECA LOPES LTDA, estabelecida na Av. Iluminado Bonjardim, 501, São
Bernardo, Medeiros Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 16.048.977/0001-19, neste ato
representada pelo Sr. Jucleber Gonzaga de Souza, CPF nº 734.670.145-34.
Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 –
Habilitação. Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preços da
empresa participante. Ato contínuo, registrou preços da empresa, dando início à rodada de
lances, obtendo os seguintes resultados:
LANCE
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
VENCEDOR
AUTO POSTO DECA LOPES LTDA
994.563,50
994.563,50
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as
documentações de habilitação da licitante que ofertou o menor preço global, a qual, após a
apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do Edital.
Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: AUTO
POSTO DECA LOPES LTDA, estabelecida na Av. Iluminado Bonjardim, 501, São Bernardo,
Medeiros Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 16.048.977/0001-19, neste ato representada pelo
Sr. Jucleber Gonzaga de Souza, CPF nº 734.670.145-34. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu
registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os
representantes, nada houve a registrar em ata. Consultados pelo Pregoeiro sobre o interesse
em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão
para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por
encerrada a reunião. Eu, Eliana Lacerda Carrilho e membros, lavrei o presente registro de
acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos
representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

RESULTADO DE JULGAMENTO. Pregão Presencial para Registro de Preço nº 002-2021. O
Município de Vereda, por sua comissão Permanente de Licitação, torna público a todos
interessados o resultado do julgamento final, relativo ao Pregão Presencial nº PRP 0022021.Objeto: Futura Aquisição de combustível e lubrificantes para utilização da frota de
veículos próprios e locados, para sede e distritos.Empresa vencedora: AUTO POSTO DECA
LOPES LTDA.Vereda/Ba, 10 de fevereiro de 2021.Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 001-2021.Às nove
horas do dia nove do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, na sala da Licitação da
Prefeitura, situado na Av. Deputado Eujacio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia,
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e as documentações de habilitação, apresentados em razão do certame
licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando a Contratação de
empresa para fornecimento de Disponibilização de tecnologia para a realização da
diagramação e publicação dos atos oficiais no Diário Oficial do Município, em jornal de grande
circulação e no Diário Oficial da União, visando atender as diversas secretarias do Município
de Vereda. Iniciando a seção o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12
(doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com
a previsão legal. Empresa que adquiriu o Edital: INSTITUTO MUNICIPAL DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Presentes o Sr. Anderson Fabiano Silva da Cruz, portador do
CPF nº 873.935.225-00, representante da empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A Pregoeira Sr. ELIANA LACERDA CARRILHO e membros que
estes subscrevem. Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os documentos para o
Credenciamento, as declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os
envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação da mão do licitante
que cumpriu na integra todos os requisitos constantes no Edital, ficando assim, habilitada para
o processo. Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preços e
realizou a classificação da empresa, cujo os valores foram os seguintes:
EMPRESAS CREDENCIADAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, estabelecida à Avenida da
França, 393, sala Pelourinho, HUB Salvador, 2º andar, Comércio, Salvador/Ba, inscrita no
CNPJ nº. 05.277.208/0001-76, neste ato representado pelo Anderson Fabiano Silva da Cruz,
portador do CPF nº 873.935.225-00
PROPOSTA
EMPRESA CREDENCIADA

PREÇO/PROPOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

94.580,00

LANCE
VENCEDOR
90.400,00

Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as
documentações de habilitação da licitante que ofertou o Menor Preço, a qual, após a
apreciação dos documentos, mostrou-se em conformidade com as exigências do Edital. Em
razão disso, A Pregoeira resolveu registrar o preço do objeto do certame, para a empresa:
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, estabelecida à Avenida da França,
393, sala Pelourinho, HUB Salvador, 2º andar, Comércio, Salvador/Ba, inscrita no CNPJ nº.
05.277.208/0001-76, neste ato representado pelo Sr. Anderson Fabiano Silva da Cruz, portador
do CPF nº 873.935.225-00. Em razão disso, A Pregoeira resolveu registrar a ATA para o objeto
do certame a empresa supracitada. Consultado os representantes e nada houve a registrar em
ata. Consultado pela Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, o representante presente
renunciou a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade
superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Eliana Lacerda
Carrilho e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado
conforme, segue assinado pela Pregoeira e pelos representantes que permaneceram até a
lavratura do mesmo.

RESULTADO DE JULGAMENTO. Pregão Presencial para Registro de Preço nº 001-2021. O
Município de Vereda, por sua comissão Permanente de Licitação, torna público a todos
interessados o resultado do julgamento final, relativo ao Pregão Presencial nº PRP 001-2021.
Objeto: Futura Disponibilização de tecnologia para a realização da diagramação e publicação
dos atos oficiais no Diário Oficial do Município, em jornal de grande circulação e no Diário
Oficial da União, visando atender as diversas secretarias do Município de Vereda.Empresa
vencedora: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.Vereda/Ba, 10 de
fevereiro de 2021.Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO. Nos Termos da Lei Federal N.º 8.666/93 e atualização posterior, adjudico a
empresa MAC CONSTRUTORA EIRELI, vencedora da Carta Convite N.º
001-2021 de
18/02/2021, para Execução de obra de engenharia com finalidade na implantação de
esgotamento sanitário no Distrito de Cruzeiro do Sul, neste município, no valor de R$
128.886,97 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais, noventa e sete centavos),
este valor pode sofrer alterações mediante controle e medições da Secretaria Municipal de
Administração. Vereda/Ba, 18 de fevereiro de 2021. Manrick Gregório Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO. Nos Termos da Lei Federal N.º 8.666/93 e atualização posterior
HOMOLOGO para os efeitos legais o julgamento da CARTA CONVITE N.º 001-2021 de
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18/03/2021, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e efeitos legais,
classificando a empresa para Execução de obra de engenharia com finalidade na implantação
de esgotamento sanitário no Distrito de Cruzeiro do Sul, neste município, no valor de R$
128.886,97 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais, noventa e sete centavos),
este valor pode sofrer alterações mediante controle da Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Habilitação, ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. Vereda/Ba, 18 de fevereiro de
2021. Manrick Gregório Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº CC 001-2021. Processo de Licitação - Convite nº 001-2021.
OBJETO: Objeto: Execução de obra de engenharia com finalidade na implantação de
esgotamento sanitário no Distrito de Cruzeiro do Sul, neste município, conforme planilha e
anexos. CONTRATADA: MAC CONSTRUTORA EIRELI. VALOR: R$ R$ 128.886,97 (cento e
vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais, noventa e sete centavos),VIGÊNCIA: Até
31/12/2021.Vereda/Ba,18 de fevereiro de 2021.Manrick Gregório Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.
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