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Prefeitura Municipal de
Itapitanga publica:
x Homologação do Pregão Presencial srp nº. 025/2019- Objeto: Futura
contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal, cilindro
de oxigênio, regular e umidificador, para atendimento da Secretaria de
Saúde.
x Homologação do Pregão Presencial srp nº. 026/2019- Objeto: Futura
contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
comum, óleo diesel, óleo diesel S10 e etanol), em atendimento das
diversas Secretarias Municipais.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 025/2019.
O Prefeito Municipal de Itapitanga-BA, no uso de suas atribuições legais á vista dos
autos do processo administrativo nº. 258/2019, que objetiva a futura contratação
de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal, cilindro de oxigênio, regular e
umidificador, para atendimento da Secretaria de Saúde,
CONSIDERANDO a legalidades
administrativo sob comento;

dos

atos

referentes

ao

processo

CONSIDERANDO que o processo licitatório Pregão Presencial Para Registro
de Preço nº 025/2019 desenvolveu-se em obediência ás disposições da Lei
Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93 e Lei Complementar
123/2006 e suas alterações, Decretos Municipais n°. 1.243/2014 e
1.506/2017.
CONSIDERANDO que não foram impetrados impugnações aos termos do
Edital, tampouco recursos contra a decisão do Pregoeiro.
CONSIDERANDO por fim que os preços apresentados estão abaixo do
orçado quando da realização do Preço de Referência.
RESOLVE: Homologar o presente Pregão Presencial Para Registro de Preço nº
025/2019 a empresa OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, item 01 valor
unitário de R$ 36,80 (trinta e seis reais e oitenta centavos), item 02 valor unitário
de R$ 126,40 (cento e vinte e seis reais, quarenta centavos), item 03 valor unitário
R$ 1.280,00 (hum mil, duzentos e oitenta reais), item 04 valor unitário R$ 510,00
(quinhentos e dez reais), item 05 valor unitário R$ 39,80 (trinta e nove reais,
oitenta centavos), item 06 valor unitário R$ 180,00 (cento e oitenta reais), item 07
valor unitário R$ 300,00 (trezentos reais), e item 08 valor unitário R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais), conforme registrados em Ata.
Encaminhem-se os autos do processo para assinatura da ata de registro de preços,
e posterior formalização do contrato de fornecimento com a licitante vencedora
conforme estabelecido no instrumento convocatório.

Itapitanga-Bahia, 02 de janeiro de 2020.

___________________________
Jose Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ITCW7BDO66GHUATENGDPQQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itapitanga

Quinta-feira
2 de Janeiro de 2020
3 - Ano VIII - Nº 1718

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 026/2019.
O Prefeito Municipal de Itapitanga-BA, no uso de suas atribuições legais á vista
dos autos do processo administrativo nº. 255/2019, que objetiva a futura
contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina comum,
óleo diesel, óleo diesel S10 e etanol), em atendimento das diversas Secretarias
Municipais.
CONSIDERANDO a legalidades dos atos referentes ao processo
administrativo sob comento;
CONSIDERANDO que o processo licitatório Pregão Presencial Para
Registro de Preço nº 026/2019 desenvolveu-se em obediência ás
disposições da Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a lei
8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Decretos
Municipais n°. 1.243/2014 e 1.506/2017.
CONSIDERANDO que não foram impetrados impugnações aos termos
do Edital, tampouco recursos contra a decisão do Pregoeiro.
CONSIDERANDO por fim que os preços apresentados estão abaixo do
orçado quando da realização do Preço de Referência.
RESOLVE: Homologar o presente Pregão Presencial Para Registro de Preço nº
026/2019 a empresa Auto Posto Nossa Senhora do Rosário, o item 01 (gasolina
comum), com valor unitário de R$ 4,78 (quatro reais, setenta e oito centavos),
item 02 (óleo diesel), com o valor unitário de R$ 3,91 (Três reais, noventa e um
centavos), e item 03 (óleo diesel S10) com o valor unitário de R$ 4,00 (Quatro
reais), conforme registrados em Ata.
Encaminhem-se os autos do processo para assinatura da ata de registro de
preços, e posterior formalização do contrato de fornecimento com a licitante
vencedora conforme estabelecido no instrumento convocatório.

Itapitanga-Bahia, 02 de janeiro de 2020.

___________________________
Jose Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445
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