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• Aviso de Homologação Do Pregão Presencial Nº 002/2020-FMS/BA. Empresa: OXITOTAL Comércio de Gases, Equipamentos Industriais e
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• Aviso de Homologação do Pregão Presencial Nº. 005/2020-PMI/BA Empresa: Sudoeste Informática e Consultoria Eireli
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020-FMS/BA.
O Secretário Mun. de Saúde, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do PP002/2020FMS/BA que teve como vencedora dos itens 01 ao 07 a empresa OXITOTAL COMÉRCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.454.438/0001-38, com o menor preço por item, sendo o item
01 com o valor total de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), item 02 com o valor total de R$ 25.900,00
(vinte e cinco mil e novecentos reais), item 03 com o valor total de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos
reais), item 04 com o valor total de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), item 05 com o valor
total de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), item 06 com o valor total de R$ 19.500,00 (dezenove
mil e quinhentos reais), e o item 07 com o valor total de R$ 22.650,00 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta
reais), referente ao Processo Administrativo nº 030/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para fornecimento de gases medicinais comprimidos e cessão em regime de comodato de cilindros sem ônus para o
município, para atender as necessidades do Hospital Regional Velho Chico, SAMU, e Serviço de Atendimento
Domiciliar - SAD, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. O processo licitatório encontrase com vista franqueada aos interessados. Ademilton Mendonça Santos – Sec. Mun. de Saúde.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020-PMI/BA.
O Prefeito Mun. de Ibotirama, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do Processo
Licitatório Pregão Presencial nº 005/2020-PMI/BA que teve como vencedora dos lotes 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), referente ao Processo nº 007/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 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 boa práticas de sistema de gerenciamento da
segurança de informação (Information Security Management System – ISMS). O processo licitatório encontra-se
com vista franqueada aos interessados. Claudir Terence Lessa L. Oliveira - Prefeito Municipal.
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