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Licitações
ADJUDICAÇÃO. Nos Termos da Lei Federal N.º 8.666/93 e atualização posterior, adjudico a empresa CPT CONSTRUTORA E
PROJETOS TOPOGRÁFICOS LTDA, vencedora da Carta Convite N.º 003-2021 de 16/04/2021, para Adaptação do Hospital
Municipal para Atendimento à Pacientes com COVID-19, neste município, no valor de R$ 74.754,31 (setenta e quatro mil,
setecentos e cinquenta e quatro reais, trinta e um centavos), este valor pode sofrer alterações mediante controle e medições da
Secretaria Municipal de Administração. Vereda/Ba, 01 de junho 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 003-2021 de 27/05/2021, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e
efeitos legais, classificando a empresa para Adaptação do Hospital Municipal para Atendimento à Pacientes com COVID-19, neste
município, no valor de R$ 74.754,31 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, trinta e um 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, 01 de junho de 2021.
Manrick Gregório Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº CC 003-2021. Processo de Licitação - Convite nº 003-2021. OBJETO: Objeto: Adaptação do
Hospital Municipal para Atendimento à Pacientes com COVID-19, neste município, conforme planilha e anexos. CONTRATADA:
CPT CONSTRUTORA E PROJETOS TOPOGRÁFICOS LTDA. VALOR: R$ R$ 74.754,31 (setenta e quatro mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais, trinta e um centavos). VIGÊNCIA: Até 03 (tres) meses. Vereda/Ba, 01 de junho de 2021. Manrick
Gregório Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Vereda comunica aos interessados que foi firmado o Primeiro Aditivo para aditamento de prazo do Contrato da Dispensa Nº. 0152021, da Aquisição de Gás Oxigênio, prorrogando o prazo contratual por mais 03 (tres) meses. Vereda, 07 de maio de
2021.MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA - PREFEITO MUNICIPAL.
EXTRATO DE CONTRATO Nº PRP 007-2021-8. Licitação. Modalidade. Pregão Presencial para Registro de Preço nº 007-2021.
Objeto: Locação de Veículos, com o valor de R$ 343.470,00 (trezentos e quarenta e tresmil, quatrocentos e setenta reais).
Vereda/BA, 13/05/2021. Manrick Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
CHAMADA PÚBLICA 003-2021. O Município de Vereda faz sabe que, realizará licitação na modalidade: Chamada Pública nº
003-2021, para Profissionais que irão compor a subcomissão técnica, para análise e julgamento daspropostas técnicas que serão
apresentadas em licitação que visará a contratação de serviços de publicidade no edital de TOMADA DE PREÇO Nº 011-2021,
onde não haverá remuneração aos profissionais. O recebimento dos envelopes de proposta será feito até as 11:00hs dia 23 de junho
de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura, no setor de licitações, sito na Av. Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba. Presidente da
COPEL.Vereda, 04/06/2021.Presidente da COPEL.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público que no dia 07/07/2021, às
09h00min, no endereço Av. Eujacio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade
TOMADA DE PREÇO nº 011-2021, tendo como objeto a Contratação de agência de propaganda e publicidade para prestação de
serviços publicitários, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra citado.Vereda/Ba, 04 de junho de
2021.Presidente da COPEL.
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 027-2021. O Pregoeiro do Município de
Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 13:00 h, na sala de licitação na Rua Barão do Av.
Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 027-2021, Menor Preço
Global, objetivando Contratação de empresa para Prestação de serviços na Recapagem de pneus, vulcanização, alinhamento e
balanceamento, para atender á necessidade das diversas secretarias do Município de Vereda/Ba, 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, imprensa oficial: www.io.org.br//ba/Vereda. Vereda – BA, 04 de junho
de 2021. Pregoeiro.
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 024-2021. O Pregoeiro do Município de
Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 09:00 h, na sala de licitação na Rua Barão do Av.
Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 024-2021, Menor Preço
Global, objetivando Contratação de empresa para Prestação de serviços na Locação do Sistema Web de contabilidade pública
integrado cos os módulos de orçamento (PPA-LDO-LOA), para atender á necessidade das diversas secretarias do Município de
Vereda/Ba, 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, imprensa oficial:
www.io.org.br//ba/Vereda. Vereda – BA, 04 de junho de 2021. Pregoeiro
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 025-2021. O Pregoeiro do Município de
Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 10:00 h, na sala de licitação na Rua Barão do Av.
Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 025-2021, Menor Preço por
Lote, objetivando Contratação de empresa para Prestação de serviços na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
mensal dos equipamentos hospitalares dos ESF da sede, zona rural e do Hospital deste Município, para atender á necessidade da
Secretaria de Saúde do Município de Vereda/Ba, 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, imprensa oficial: www.io.org.br//ba/Vereda. Vereda – BA, 04 de junho de 2021. Pregoeiro.
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 026-2021. O Pregoeiro do Município de
Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 12:00 h, na sala de licitação na Rua Barão do Av.
Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 026-2021, Menor Preço
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Global, objetivando Contratação de empresa para Prestação de serviços na Locação de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e
Tributos, incluindo sistema de contracheques on-line e Nota Fiscal eletrônica, para atender á necessidade das diversas secretarias do
Município de Vereda/Ba, 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, imprensa oficial:
www.io.org.br//ba/Vereda. Vereda – BA, 04 de junho de 2021. Pregoeiro.
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PP Nº. 001-2021. O Pregoeiro do Município de Vereda, comunica aos interessados
que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 11:00 h, na sala de licitação na Av. Eujácio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, na
modalidade Pregão presencial PP Nº 001-2021, menor Preço Global, objetivando Contratação de empresa do ramo, para Aquisição
de Equipamentos e Material Permanente conforme Proposta de Aquisição nº 12508.926000/1180-10 do Ministério da Saúde, para
suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Vereda, 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, das 08:00 às 11:00hs, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial
do Município, imprensa oficial. Vereda/Ba, 04 de junho de 2021. Pregoeiro.




EXTRATO DE CONTRATO Nº PRP 007-2021-7. Licitação. Modalidade. Pregão Presencial para Registro de Preço nº 007-2021.
Objeto: Locação de Máquinas Pesadas, com o valor de R$ 336.290,00 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa reais).
Vereda/BA, 13/05/2021. Manrick Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº PRP 007-2021-6. Licitação. Modalidade. Pregão Presencial para Registro de Preço nº 007-2021.
Objeto: Locação de Veículos, com o valor de R$ 330.571,20 (trezentos e trinta mil, quinhentos e setenta e um reais, vinte centavos).
Vereda/BA, 10/05/2021. Manrick Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público que no dia 30/06/2021, às 10:00h,
no endereço Av. Eujácio Simões. 32, 65, centro, Vereda/Ba, será realizada a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 010-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para Revitalização e Urbanização de Espaços
Públicos, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supracitado.Vereda/Ba, 04 de junho de 2021.Presidente
da COPEL.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 007-2021.Às nove horas do dia quatro do mês de março 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 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 Prestação de
serviços de locação de veículos e máquinas pesadas. Iniciando a sessão a Pregoeira 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 a Srª
Gabriel Ramon Ferreira Santana, CPF nº 021.411.425-20, representante da empresa AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA, o
Sr. Francisco Mascarenhas Ramos Neto, CPF nº 040.334.415-81, representante da empresa FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
LTDA, a Pregoeira Srª. Eliana Lacerda Carrilho e membros que esta subscreve. Dando início à sessão, a Pregoeira solicitou a
documentação de credenciamento das empresas presentes. De posse dos documentos apresentados, a Pregoeira verificou que as
empresas AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA e FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA apresentaram toda a
documentação exigida para credenciamento, ficando, portanto, as citadas empresas credenciadas para o certame.
EMPRESAS CREDENCIADAS
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA, estabelecida na Rua Acre, 411, centro, Itamaraju/Ba, inscrita no CNPJ sob nº
96.818.745/0001-31, neste ato representada pela Sr. Gabriel Ramon Ferreira Santana, CPF nº 021.411.425-20.
FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida à Av. Antonio Carlos Magalhães, 511, centro, Itamaraju/Ba, inscrita
no CNPJ sob nº 14.162.055/0001-02, neste ato representada pelo Sr. Francisco Mascarenhas Ramos Neto, CPF nº 040.334.41581
Ato contínuo, a Srª. Pregoeira recebeu os envelopes 01 – proposta de preços e 02 – Habilitação. Em seguida, a Pregoeira abriu o
envelope contendo a proposta de preços das empresas participantes. Ato contínuo, registrou preços das empresas, dando início à
rodada de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
Empresa
Proposta
Vlr negociado
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
1.076.416,00
1.053.498,00
FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
1.076.416,00
1.076.416,00
Lote 02
Empresa
Proposta
Vlr negociado
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
902.050,00
889.456,00
FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
902.050,00
902.050,00
Lote 03
Empresa
Proposta
Vlr negociado
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
720.879,60
661.142,40
FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
720.879,60
720.879,60
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço Global por Lote, a qual, após a apreciação dos documentos constatou-se que a mesma atendeu todas as
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exigências do Edital, devido a habilitação da empresa AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA foi devolvido à empresa FM
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Assim, resolveu a Pregoeira registrar os preços do objeto do certame para a Empresa:
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA, estabelecida na Rua Acre, 411, centro, Itamaraju/Ba, inscrita no CNPJ sob nº
96.818.745/0001-31, neste ato representada pelo Sr. Gabriel Ramon Ferreira Santana, CPF nº 021.411.425-20. Em razão disso, a
Pregoeira resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada houve a
registrar em ata. Consultados pela Pregoeira 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 pela Pregoeira e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público que no dia 30/06/2021, às 09:00h,
no endereço Av. Eujácio Simões. 32, 65, centro, Vereda/Ba, será realizada a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 009-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para Manutenção e Conservação de Estradas
Vicinais, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supracitado.Vereda/Ba, 04 de junho de 2021.Presidente
da COPEL.
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