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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
x Resultado de Julgamento do Pregão Presencial Nº. 001/2021-PMI/BA
- Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços de mão de obra, manutenção, limpeza e conservação de
logradouros públicos do Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal
de Saúde do Município de Ibotirama.
x Aviso De Licitação Deserta do Pregão Presencial Nº 002/2021-PMI/BA
- Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
água mineral e gás liquefeito de petróleo envazado em botijões de 13 kg e
45 kg, para atender as necessidades de consumo da Prefeitura.
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Ibotirama

Licitações
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama-BA, torna público o resultado de julgamento das propostas de
preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 001/2021-PMI/BA, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de mão de obra, manutenção, limpeza e
conservação de logradouros públicos do Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde do Município
de Ibotirama. Sagrou-se vencedora dos itens 01 ao 06 a empresa EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no
CNPJ nº.: 23.505.796/0001-30, com menor preço por item, sendo o item 01 com o valor total de R$ 10.680,00 (dez
mil seiscentos e oitenta reais), o item 02 com o valor total de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), o
item 03 com o valor total de R$ 238.200,00 (duzentos e trinta e oito mil e duzentos reais), o item 04 com o valor
total de R$ 476.400,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais), o item 05 com o valor total de R$
1.154.000,00 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil reais), o item 06 com o valor total de R$ 995.000,00
(novecentos e noventa e cinco mil reais). Decorrido o prazo recursal fica homologado o processo pelo Prefeito
Municipal, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 horas. Neylon
Nichelle Pereira de Sá Teles – Pregoeiro.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-PMI/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2021-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água
mineral e gás liquefeito de petróleo envazado em botijões de 13 kg e 45 kg, para atender as necessidades de consumo da Prefeitura,
Fundo Mun. de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município, com cessão publica
agendada para o dia 05 de março de 2021, às 08h30minh, quando se encerrou o prazo para o recebimento das propostas, foi declarado
DESERTA. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles – Pregoeiro.
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