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Brejões

Homologações

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento de piso com selagem e
impermeabilização, mediante limpeza e assepsia com aplicação de produtos de higienização Hospitalar, com
remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e desinfecção de teto parede e mobiliários para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Brejões.
A Prefeitura Municipal de Brejões - BA Informa aos interessados que o julgamento, a classificação efetuada
pelo Pregoeiro Sr. Felipe de Jesus Mascarenhas em 02 de Junho do ano de 2021, foi devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal Sr. Alessandro Rodrigues Brandão Correia em 09 de Julho do ano de
2021 em favor da empresa abaixo relacionada:
Nome da Empresa: M.G. RIOS DE FIGUEREDO, inscrita no CNPJ sob o nº 33.823.423/0001-60, estabelecida
a Rua Lagoa do Sul, nº 270, 1A, Subaé, Feira de Santana – BA, CEP: 44.079-068.
Lote 01 com o valor global de R$ 44.971,34 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
trinta e quatro centavos).
Lote 02 com o valor global de R$ 210.885,00 (duzentos e dez mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).
Lote 03 com o valor global de R$ 91.492,20 (noventa e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte
centavos).
x

O lote 04 foi considerado fracassado.

A Prefeitura Municipal de Brejões – BA convoca a empresa para assinar o contrato imediatamente. Brejões BA 09/07/2021.

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021/SRP
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de oxigênio (gases medicinais) e
acessórios, para atender o Fundo Municipal de Saúde deste Município, através do Sistema de Registro de
Preços.
A Prefeitura Municipal de Brejões - BA Informa aos interessados que o julgamento, a classificação efetuada
pelo Pregoeiro Sr. Felipe de Jesus Mascarenhas em 30 de Junho do ano de 2021, foi devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal Sr. Alessandro Rodrigues Brandão Correia em 12 de Julho do ano de
2021 em favor da empresa abaixo relacionada:
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO GRAPIÚNA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.578.430/0001-10, estabelecida a Avenida Juca Leão, nº 660, Térreo, Centro, Itabuna - BA.
Lote 01 com o valor global de R$ 245.026,45 (duzentos e quarenta e cinco mil, vinte e seis reais e
quarenta e cinco centavos).
A Prefeitura Municipal de Brejões – BA convoca a empresa para assinar a ata de registro de preços
imediatamente. Brejões - BA 12/07/2021.

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito
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ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento de piso com
selagem e impermeabilização, mediante limpeza e assepsia com aplicação de produtos
de higienização Hospitalar, com remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e
desinfecção de teto parede e mobiliários para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde de Brejões.
O Pregoeiro do Município, no uso de suas atribuições impostas pelo art. 3º, IV, da Lei
10.520/02, decide adjudicar o objeto desta licitação em favor da:
Nome da Empresa: M.G. RIOS DE FIGUEREDO, inscrita no CNPJ sob o nº
33.823.423/0001-60, estabelecida a Rua Lagoa do Sul, nº 270, 1A, Subaé, Feira de
Santana – BA, CEP: 44.079-068.
Lote 01 com o valor global de R$ 44.971,34 (quarenta e quatro mil, novecentos e
setenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Lote 02 com o valor global de R$ 210.885,00 (duzentos e dez mil e oitocentos e oitenta
e cinco reais).
Lote 03 com o valor global de R$ 91.492,20 (noventa e um mil, quatrocentos e noventa
e dois reais e vinte centavos).
x

O lote 04 foi considerado fracassado.

De acordo com o resultado de julgamento e tendo em vista a apresentação da melhor
proposta, devendo o Setor Competente tomar as providências necessárias à suas
contratações. Cumpra-se.

Brejões - BA, 09 de Julho de 2021.

Felipe de Jesus Mascarenhas
Pregoeiro
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ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021/SRP
Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de oxigênio (gases
medicinais) e acessórios, para atender o Fundo Municipal de Saúde deste Município,
através do Sistema de Registro de Preços.
O Pregoeiro do Município, no uso de suas atribuições impostas pelo art. 3º, IV, da Lei
10.520/02, decide adjudicar o objeto desta licitação em favor da:
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO GRAPIÚNA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.578.430/0001-10, estabelecida a Avenida Juca Leão, nº 660, Térreo, Centro,
Itabuna - BA.
Lote 01 com o valor global de R$ 245.026,45 (duzentos e quarenta e cinco mil, vinte e
seis reais e quarenta e cinco centavos).
De acordo com o resultado de julgamento e tendo em vista a apresentação da melhor
proposta, devendo o Setor Competente tomar as providências necessárias à suas
contratações. Cumpra-se.
Brejões - BA, 12 de Julho de 2021.

Felipe de Jesus Mascarenhas
Pregoeiro
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