3

MATINA
SEXTA-FEIRA • 09 DE JUNHO DE 2017
ANO X | N º 755

LICITAÇÕES

Adjudicações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 - PP

De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da
Bahia, após examinar as propostas apresentadas pelas empresas e firmas participantes da Licitação, em forma
de Pregão Presencial nº 14/2017 - PP e tendo em vistas os preços e demais condições oferecidas por estas,
obedecidas às exigências legais e regulares, decide ADJUDICAR a aquisição de equipamentos de informática,
móveis, eletrodomésticos, bebedouros, condicionadores de ar e ventilação, eletrônicos e reforma de mobiliário
escolar destinados ao atendimento dos diversos setores públicos do município de Matina/BA, em favor das
empresas: WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.751.735/0001-45,
com valor de R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) referente ao lote 01, JOSE BORGES RAMOS – ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 2.680.363/0001-58, com valor de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos
reais) referente aos lotes 02 e 07, ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
02.990.912/0001-83, com o valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), referente ao
lote 03 e 06, GAUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.588.756/0001-57,
com valor de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais) referente aos lotes 04 e 08 e CARLA
GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.828.253/0001-71, com valor
de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) referente ao lote 05.
Que o processo seja levado a Senhor Prefeito Municipal para homologação.

MATINA/BA, 05 de junho de 2017.

_____________________
Wélia Reis Ferreira
Pregoeira Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF48-57D2-EF91-C888.

4

MATINA
SEXTA-FEIRA • 09 DE JUNHO DE 2017
ANO X | N º 755

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017-PP

De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina,
Estado da Bahia, após examinar a proposta apresentada pela empresa e firma participante da Licitação, em
forma de Pregão Presencial nº 15/2017 - PP e tendo em vista os preços e demais condições oferecidas por
estas, obedecidas às exigências legais e regulares, decide ADJUDICAR a aquisição de equipamentos e
materiais permanente hospitalares para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matina, que teve
como vencedora a empresa: GAUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
10.588.756/0001-57, com o valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).
Que o processo seja levado a Senhor Prefeito Municipal para homologação.

MATINA/BA, 05 de junho de 2017.

______________________
Welia Reis Ferreira
Pregoeira Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF48-57D2-EF91-C888.
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Homologações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 - PP

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina,
Estado da Bahia, tomado diante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 14/2017-PP e tendo em vista o
cumprimento das regras das leis 8.666/93 e 10.520/02, fica homologada a adjudicação feita às empresas: WFL
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.751.735/0001-45, com valor de R$
52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) referente ao lote 01, JOSE BORGES RAMOS – ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 2.680.363/0001-58, com valor de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais) referente aos
lotes 02 e 07, ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.990.912/0001-83,
com o valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), referente ao lote 03 e 06, GAUS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.588.756/0001-57, com valor de R$
66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais) referente aos lotes 04 e 08 e CARLA GLETIENE SILVA
MALHEIROS GUIMARAES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.828.253/0001-71, com valor de R$ 4.600,00
(quatro mil e seiscentos reais) referente ao lote 05, como vencedoras do certame licitatório em epigrafe, cujo
objetivo e aquisição de equipamentos de informática, móveis, eletrodomésticos, bebedouros, condicionadores
de ar e ventilação, eletrônicos e reforma de mobiliário escolar destinados ao atendimento dos diversos setores
públicos do município de Matina/BA.
Autorizo, portanto, a aquisição dos produtos de que trata a presente licitação.

Matina - BA, 05 de junho de 2017.

_____________________________
JUSCELIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF48-57D2-EF91-C888.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 - PP

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Matina, Estado da Bahia, tomado diante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 15/2017 - PP e
tendo em vista o cumprimento das regras das leis 8.666/93 e 10.520/02, fica homologada a adjudicação
feita à empresa: GAUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
10.588.756/0001-57, com o valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), como vencedora do
certame licitatório em epigrafe, cujo objetivo é aquisição de equipamentos e materiais permanente
hospitalares para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matina.
Autorizo, portanto, a aquisição dos produtos de que trata a presente licitação.

Matina - BA, 05 de junho de 2017.

_____________________________
JUSCELIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF48-57D2-EF91-C888.

