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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Tel.: (77) 3441 – 8500 — Fax.: 3441 - 8524
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 15-2021

A Prefeitura Municipal de Brumado, em atendimento à lei nº 8.666/93, torna público o
resultado da CHAMADA PÚBLICA para fins de CREDENCIAMENTO, visando atender despesa
com contratação de empresa para prestação de serviços médicos, mediante as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com o artigo 25 da Lei
8.666/1993 e com a Lei Municipal n.º 1.800/2017. A Comissão Permanente de Licitação
recebeu os documentos da empresa OJR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ Nº
46.174.498/0001-00. Após análise da documentação apresentada, a empresa OJR SERVIÇOS
DE SAÚDE LTDA foi declarada credenciada e apta para futuras contratações. Milena Naíra
Vieira Machado - Presidente da Comissão de Licitação: Fone: 77 3441 – 8781. Brumado,
18/07/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ nº 14.105.704/0001-33
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10-2022
Objeto: Atender despesa com contratação de instituição financeira para prestação de serviços
bancários à Prefeitura Municipal de Brumado, compreendendo o gerenciamento e processamento
dos créditos provenientes das folhas de pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas do
Executivo municipal, bem como de serviços relativos a pagamento de fornecedores do município,
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público o resultado da licitação acima
referenciada. Empresa vencedora: BANCO BRASESCO S/A, inscrita no CNPJ sob nº
60.746.948/0001-12. Critério de Julgamento: Tipo Menor Preço GLOBAL – VENCEDORA DA
LICITAÇÃO. Brumado, 14/06/2017. Darlene Lima dos Santos – Pregoeiro.
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10-2022
(20/05/2022)
OBJETO – Atender despesa com contratação de instituição financeira para prestação de serviços
bancários à Prefeitura Municipal de Brumado, compreendendo o gerenciamento e processamento
dos créditos provenientes das folhas de pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas do
Executivo municipal, bem como de serviços relativos a pagamento de fornecedores do município
x
ADJUDICO o objeto desta Licitação à BANCO BRASESCO S/A, inscrita no CNPJ sob nº
60.746.948/0001-12.
Brumado (BA), 02 de junho de 2022.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10-2022
(20/05/2022)
OBJETO: Atender despesa com contratação de instituição financeira para prestação de serviços
bancários à Prefeitura Municipal de Brumado, compreendendo o gerenciamento e processamento
dos créditos provenientes das folhas de pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas do
Executivo municipal, bem como de serviços relativos a pagamento de fornecedores do município
HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao
Pregão Presencial supracitado originado do Processo Administrativo nº 80/2022 de 10/05/2022,
para que produza os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se.
Brumado (BA), 01 de julho de 2022.

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ nº 14.105.704/0001-33
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2022
Objeto: Atender despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
transporte de pacientes cadastrados no programa TFD - Tratamento Fora de Domicílio, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público o resultado da licitação acima
referenciada. Empresas vencedoras: PSM TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 35.117.757/000144, vencedora do lote: 1 com Valor de R$ 1.401.365,00 (Um milhão, quatrocentos e um mil, e
trezentos e sessenta e cinco reais). Critério de Julgamento: Tipo Menor Preço por Lote. Darlene
Lima dos Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2022
(30/06/2022)
OBJETO – Atender despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de transporte de pacientes cadastrados no programa TFD - Tratamento Fora de Domicílio.
x
ADJUDICO o objeto desta Licitação à PSM TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº
35.117.757/0001-44.
Brumado (BA), 14 de julho de 2022.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2022
(30/06/2022)
OBJETO: Atender despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
transporte de pacientes cadastrados no programa TFD - Tratamento Fora de Domicílio.
HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao
Pregão Eletrônico supracitado originado do Processo Administrativo nº 110/2022 de 08/06/2022,
para que produza os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se.
Brumado (BA), 14 de julho de 2022.

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
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