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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Resultado de Julgamento do Pregão Presencial Nº. 004/2020-PMI/BA
- Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de
construção em geral destinados as secretarias do Município de Ibotirama
• Resultado de Julgamento do Pregão Presencial Nº. 005/2020-PMI/BA
- prestação de serviços de locação de sistemas de controle nas áreas:
Contábil, Administrativa e Controle dos Serviços de Saúde.
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Ibotirama

Licitações

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama-BA torna público o resultado de julgamento das propostas de
preços e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 004/2020-PMI/BA, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção em geral destinados as
secretarias do Município de Ibotirama. Sagraram-se vencedoras as empresas: COMERCIAL MSS ATACADOS E
SERVIÇOS EIRELI, que venceu os lotes 01 ao 03 com menor preço por lote, sendo o lote 01 no valor total de R$
51.877,00 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais), Lote 02 com o valor total de R$ 80.498,40 (oitenta
mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), e o Lote 03 com o valor total de R$ 774.748,80
(setecentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), e a empresa ELETRELBA
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA ME venceu o Lote 04 com o valor total de R$
508.995,02 (quinhentos e oito mil novecentos e noventa e cinco reais e dois centavos). 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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MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Mun. de Ibotirama-Ba, torna público o Resultado de Julgamento das propostas de preços e habilitação,
referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 005/2020-PMI/BA, que tem por objeto a prestação de serviços de
locação de sistemas de controle nas áreas: Contábil, Administrativa e Controle dos Serviços de Saúde, contendo módulos integrados
e interface intuitiva e customizável para agilizar processos, facilitar os trabalhos e atender as necessidades da administração pública,
de acordo com as tecnologias modernas, bem como serviços correlatos, aderentes às normas, políticas e boas práticas de sistema de
gerenciamento da segurança de informação (Information Security Management System – ISMS). Sagrou-se vencedora do LOTE 01 e
02 a empresa SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI, com o menor preço por lote sendo o LOTE 01 no valor
total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e o LOTE 02 no valor total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro 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 P. de Sá Teles – Pregoeiro Oficial.
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