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AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2016 - SRP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAUÉS, no uso de suas
atribuições legais.

CONSIDERANDO, o que consta na Ata Circunstanciada da
Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 002/2016 - Sistema de Re-
gistro de Preços, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação.

CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório
transcorreu de forma regular, em obediência a legislação vigente, não
sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do
certame, tendo sido cumprido todos os prazos regulamentares es-
tabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDO que a empresa PRINTSILVA GRÁFICA
E EDITORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE
PAPEIS LTDA - ME compareceu à sessão pública do referido pro-
cesso licitatório, tendo a referida licitante atendido a todas as exi-
gências editalícias, no que se refere à proposta de preços e do-
cumentação de habilitação;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos que constam
acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos
legais exigidos pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;

CONSIDERANDO, por fim, o teor do parecer conclusivo
emitido pela Assessoria Jurídica interna desta Prefeitura Municipal,
opinando pela regularidade do certame e pela consequente homo-
logação do resultado; resolve:

I - ADJUDICAR o objeto do Pregão Presencial Nº 002/2016
- Sistema de Registro de Preços, a empresa:

PRINTSILVA GRÁFICA E EDITORA, INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPEIS LTDA - ME, inscrita no
C.N.P.J. nº 01.369.291/0001-52, estabelecida na Rua Ferreira Pena, nº
1115 - Centro, Manaus-AM, CEP. 69.010-140, totalizando o valor de
R$ 1.206.456,80 (um milhão, duzentos e seis mil quatrocentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos);

II - HOMOLOGAR a deliberação final do presente pro-
cedimento licitatório, realizado através do Pregão Presencial Nº
002/2016, em favor da empresa vencedora, pelo critério menor preço
por itens, tendo por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica, através
da realização de Pregão Presencial, por Sistema de Registro de Pre-
ços, para a prestação de serviços de confecção de Fardamento Escolar
destinados a atender aos alunos e professores da Rede Municipal de
Ensino - Escolas do Campo e Urbana, no decorrer do ano letivo de
2016, de acordo com as especificações constantes no Termo de Re-
ferência.

PREGÃO PRESENCIAL No- 7/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAUÉS, no uso de suas
atribuições legais.

CONSIDERANDO, o que consta na Ata Circunstanciada da
Sessão Pública do Pregão Presencial nº 007/2016 - CML, elaborada
pela Comissão Municipal de Licitação.

CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório
transcorreu de forma regular, em obediência a legislação vigente, não
sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do
certame, tendo sido cumprido todos os prazos regulamentares es-
tabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDO que a empresa ANIMAÇÃO PROMO-
ÇÕES E PUBLICIDADE LTDA compareceu à sessão pública do
referido processo licitatório, conforme consta registrado na Ata da
Sessão Pública, apresentou todos os documentos que comprovam o
cumprimento dos requisitos consignados no Edital no que se refere à
proposta de preços e habilitação;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos que constam
acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos
legais exigidos pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;

CONSIDERANDO, por fim, o teor do parecer conclusivo
emitido pela Assessoria Jurídica interna desta Prefeitura Municipal,
opinando pela regularidade do certame e pela consequente adjudi-
cação e homologação do resultado final do certame em favor da
empresa declarada vencedora; resolve:

I - ADJUDICAR o objeto do Pregão Presencial nº 007/2016
- CML, à empresa ANIMAÇÃO PROMOÇÕES E PUBLICIDADE
LTDA, inscrita no C.N.P.J. nº 84.659.721/0001-06, estabelecida na
avenida Autaz Mirim, n. º 8097, Bairro Tancredo Neves, Manaus-
AM, o item constante no termo de referência do Pregão Presencial n.
º 007/16, em razão de ter apresentado a menor proposta no valor
global de R$ 566.400,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e qua-
trocentos reais).

II - HOMOLOGAR a deliberação final do presente pro-
cedimento licitatório, realizado através do Pregão Presencial nº
007/16, em favor da empresa vencedora do item a ela adjudicado,
pelo critério menor preço no valor global R$ 566.400,00 (quinhentos
e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), tendo por objeto a Con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria e
Consultoria em Comunicação, considerando o interesse do Gabinete
do Prefeito em efetuar a gestão das ações governamentais como
prestação de contas institucional a população municipal, conforme
Termo de Referência.

Maués-AM, 10 de março de 2016.
RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 14/2016 - SRP

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal
de Maués torna pública a abertura do Pregão Presencial nº
014/2016/SRP - CML/MAUÉS, no dia 23 de março de 2016, às
10h00min, objetivando o Registro de Preços para eventual contra-
tação de pessoa jurídica, visando à prestação do serviço de hos-
pedagem, de acordo com as especificações constantes no Termo de
Referência.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da
Prefeitura Municipal de Maués, a partir de 11/03/2016 à 22/03/2016,
localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 248 - Centro, Maués-AM, CEP
69.190-000, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira,
podendo ser retirado mediante o pagamento da DAM na importância
de R$ 20,00 (vinte reais).

Maués-AM, 10 de março de 2016.
NAYSA MIREIA GODOT CABRINHA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 6/2016 - SRP

O Município de Silves, através da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar
sessão para abertura de envelopes do seguinte certame:

PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2016 - SRP
Objeto: Fornecimento de material de expediente, através do

sistema de registro de preço.
Tipo: Menor lance por item. Data da abertura de envelopes:

23 de março de 2016. Hora: 08:30. Local da abertura de envelopes:
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Silves, situada na
Avenida Senador Álvaro Maia, n. 01, Centro, Silves - AM. CEP
69.114-000. Regência legal: Lei 10520/2002, Lei 8666/93, Lei Com-
plementar 123/2006, Lei Municipal 311/2013, Decreto Federal
5450/2005, Decreto Municipal 002/2007. Informações: Comissão Per-
manente de Licitação da Prefeitura de Silves, situada na Avenida
Senador Álvaro Maia, n. 01, Centro, Silves - AM. CEP 69.114-000.

PREGÃO PRESENCIAL No- 7/2016 - SRP

O Município de Silves, através da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar
sessão para abertura de envelopes do seguinte certame:

PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2016 - SRP
Objeto: Fornecimento de materiais gráficos, através do sis-

tema de registro de preço. Tipo: Menor lance por item. Data da
abertura de envelopes: 24 de março de 2016. Hora: 08:30. Local da
abertura de envelopes: Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura de Silves, situada na Avenida Senador Álvaro Maia, n. 01,
Centro, Silves - AM. CEP 69.114-000. Regência legal: Lei
10520/2002, Lei 8666/93, Lei Complementar 123/2006, Lei Muni-
cipal 311/2013, Decreto Federal 5450/2005, Decreto Municipal
002/2007. Informações: Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura de Silves, situada na Avenida Senador Álvaro Maia, n. 01,
Centro, Silves - AM. CEP 69.114-000.

Silves, 9 de março de 2016.
LUIGGE HENRIQUE ANDRADE CORREA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 5/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Urucará torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 005/2016 - CPL/URUCARÁ, no dia 24 de março de 2016, às
10h00min, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada
na Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Veículo Au-
tomotivo para equipar Unidades Básicas de Saúde - UBS(s) através
do Convênio do Ministério da Saúde N° 04477782000214002.

O Edital, o Termo de Referência e seus anexos encontram-se
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Urucará, no período
de 14/03/16 a 23/03/16, localizada na Rua Crispim Lobo, n.111,
Centro, CEP 69.130-000 - Urucará/AM, no horário das 8h00min às
14h00min, de segunda feira a sexta feira, podendo ser retirado me-
diante o pagamento de DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Urucará-AM, 9 de março de 2016.
FABÍOLA ARAÚJO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016

Obj: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Câmara
Municipal de Caetité, com uma área construída de 196,40m², Data de
abertura 15/04/16 as 10h, esclarecimentos e cópia do edital, na Câ-
mara Municipal em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00h ou pelo
telefone (77)3454-1008.

Caetité, 10 de março de 2016.
ISABEL DA SILVA GOMES PIMENTEL

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2016

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gê-
neros alimentícios destinados a merenda escolar. Data da realização:
23/03/2016. Horário: 09:00 Local de abertura: Rua Rui Barbosa, n º.
10 - Centro - Água Fria - Sala de Licitações. Os editais poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal e todas as publicações posteriores
dos atos subseqüentes estarão à disposição de quaisquer interessados,
no Site http:/www.pmaguafria.ba.ipmbrasil.org.br.

Água Fria, 10 de março de 2016.
VERINALDO SANTOS DA SILVA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2016

A CPL, designada pela Portaria nº. 001/2016, torna público a
realização do CREDENCIAMENTO Nº 001/2016, visando à a se-
leção para aquisição de cota de patrocínio, com direito de exibição de
publicidade/merchandising em espaços e equipamentos públicos do
Município nas localidades dos eventos, excetuando-se instituições
bancárias públicas e órgãos da Administração Pública Federal e do
Estado da Bahia, no Evento denominado São João 2016 - Amargosa,
Cidade do Forró, mediante as condições estabelecidas no Edital e em
seus Anexos. Data: 23/03/2016 Horário: 09h00min. Edital disponível
em www.amargosa.ba.gov.br, informações Tel: (075) 3634-3977 ou e-
mail: licitacaoamargosa@hotmail.com.

CARLA SOUZA OLIVEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2016

A CPL torna público aos interessados que estará recebendo,
no dia 23/03/2016 às 09h30min, as propostas referentes ao Pregão
Presencial nº 009/2016. Menor Preço por Lote. Objeto: ?Forneci-
mento de Pneus para Máquinas, Caminhões, Pick-Up, e Veículos
Leves?. Edital no Setor de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00
horas.Telefone: (74) 3529-1024 / Ramal 305 ou através do e-mail:
licitacao_pma@hotmail.com.

Andorinha-Bahia, 10 de março de 2016.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2016

A Prefeitura Municipal de Angical - Estado da Bahia, faz
saber a quem interessar possa que estará recebendo Proposta de Pre-
ços, Documentação de Habilitação e procedendo ao julgamento de
licitação, em 23.03.2016, às 09h00min, com o objetivo de contratar
empresa para o fornecimento de recargas de botijões de gás GPL (gás
de cozinha) ao Executivo Municipal conforme especificações e quan-
titativos constantes do Edital e seus Anexos. Edital completo dis-
ponível no Portal da Prefeitura www.angical.ba.io.org.br, > acesso a
informação>licitação e contratos>pregão presencial. Informações com
a Comissão Permanente de Licitação (COPEL), na sala de Licitação
sita a Praça Durvalmerindo Bandeira Coité nº 01 - Centro - Angical
(BA) até o dia 21.03.2016 no horário de 08h00min as 12h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2016

A Prefeitura Municipal de Angical - Estado da Bahia, faz
saber a quem interessar possa que estará recebendo Proposta de Pre-
ços, Documentação de Habilitação e procedendo ao julgamento de
licitação, em 24.03.2016, às 09h00min, com o objetivo de contratar
empresa para fornecimento de Cilindros de Oxigênio Gás Medici-
nal/Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Saúde no decorrer do exercício de 2016, conforme especificações e
quantitativos constantes do Edital e seus Anexos. Edital completo
disponível no Portal da Prefeitura www.angical.ba.io.org.br, >acesso a
informação>licitação e contratos>pregão presencial. Informações com


