
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

A Comissão Permanente de Licitação do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Riacho de Santana, Bahia, vem através do presente, divulgar o resultado final referente à DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018, que tem como objeto a contratação direta por dispensa 
de licitação de nº 004/2018, tendo como objeto a contratação de pessoa especializada para 
execução de prestação de serviços de consultoria em ao apoio e orientação quanto ao acom-
panhamento dos dados que são inseridos no sistema SIGA e e-TCM, junto ao SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto do município de Riacho de Santana, da qual teve como vencedor 
o Sr. Cristinivaldo Menezes de Souza, CPF SOB Nº 682.030.205-34, RG Nº 06682942, em que 
o mesmo apresentou o menor preço no valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal 
perfazendo o valor global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por 11 meses.

Riacho de Santana, Bahia, em 31 de janeiro de 2018.

Almy Joaquim Laranjeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE

ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

A Comissão Permanente de Licitação do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Riacho de Santana, Bahia, vem através do presente e com fulcro no art. 38, VII da Lei Federal 
8.666/93, ADJUDICAR o resultado final referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018, 
que tem como objeto a contratação de pessoa especializada para execução de prestação de 
serviços de consultoria em ao apoio e orientação quanto ao acompanhamento dos dados que 
são inseridos no sistema SIGA e e-TCM, junto ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
do município de Riacho de Santana, da qual teve como vencedor o Sr. Cristinivaldo Menezes de 
Souza, CPF SOB Nº 682.030.205-34, RG Nº 06682942, em que o mesmo apresentou o menor 
preço no valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal perfazendo o valor global de R$ 
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por 11 meses.

Riacho de Santana, Bahia, em 01 de fevereiro de 2018.

Almy Joaquim Laranjeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE

HOMOLOGAÇÃODA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

O Diretor Administrativo do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Riacho de San-
tana, Bahia, vem através do presente e com fulcro no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93,HO-
MOLOGAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018, que tem como objeto a contratação 
de pessoa especializada para execução de prestação de serviços de consultoria em ao apoio 
e orientação quanto ao acompanhamento dos dados que são inseridos no sistema SIGA e 
e-TCM, junto ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Riacho de 
Santana, da qual teve como vencedor o Sr. Cristinivaldo Menezes de Souza, CPF SOB Nº 
682.030.205-34, RG Nº 06682942, em que o mesmo apresentou o menor preço no valor global 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal perfazendo o valor global de R$ 6.600,00 (seis mil e 
seiscentos reais) por 11 meses.

Procedam-se as formalidades legais

Riacho de Santana, Bahia, em 02 de fevereiro de 2018.

Antônio Luiz Filho
Diretor Administrativo

08 de Março de 2018

RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

A Comissão Permanente de Licitação do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ria-
cho de Santana, Bahia, vem através do presente, divulgar o resultado final referente à DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, que tem como objeto a contratação direta por dispensa de licitação 
de nº 005/2018, tendo como objeto a contratação direta por dispensa de licitação de nº 005/2018, 
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA para execução de presta-
ção de serviços de consultoria em contabilidade pública governamental, administrativa e finan-
ceira para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Riacho de Santana, 
durante o exercício financeiro de 2018, da qual teve como vencedor o Sr. Cristinivaldo Menezes 
de Souza, CPF sob o Nº 682.030.205-34, RG Nº 06682942, em que o mesmo apresentou o menor

preço no valor global de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensal, perfazendo o valor 
global de R$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais) para 11 meses.

Riacho de Santana, Bahia, em 31 de janeiro de 2018.
Almy Joaquim Laranjeira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE

ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

A Comissão Permanente de Licitação do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Riacho de Santana, Bahia, vem através do presente e com fulcro no art. 38, VII da Lei Federal 
8.666/93, ADJUDICAR o resultado final referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, que 
tem como objeto a contratação direta por dispensa de licitação de nº 005/2018, tendo como objeto 
a CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA para execução de prestação de serviços de 
consultoria em contabilidade pública governamental, administrativa e financeira para o SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Riacho de Santana, durante o exercício 
financeiro de 2018, da qual teve como vencedor o Sr. Cristinivaldo Menezes de Souza, CPF sob o 
Nº 682.030.205-34, RG Nº 06682942, em que o mesmo apresentou o menor preço no valor global 
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensal, perfazendo o valor global de R$ 7.150,00 
(sete mil e cento e cinquenta reais) para 11 meses.

Riacho de Santana, Bahia, em 01 de fevereiro de 2018.

Almy Joaquim Laranjeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE

HOMOLOGAÇÃODA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

O Diretor Administrativo do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Riacho de San-
tana, Bahia, vem através do presente e com fulcro no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93,HO-
MOLOGAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, que tem como objeto a contratação direta 
por dispensa de licitação de nº 005/2018, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
ESPECIALIZADA para execução de prestação de serviços de consultoria em contabilidade públi-
ca governamental, administrativa e financeira para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
do município de Riacho de Santana, durante o exercício financeiro de 2018, da qual teve como 
vencedor o Sr. Cristinivaldo Menezes de Souza, CPF sob o Nº 682.030.205-34, RG Nº 06682942, 
em que o mesmo apresentou o menor preço no valor global de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) mensal, perfazendo o valor global de R$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais) para 
11 meses. Procedam-se as formalidades legais

Riacho de Santana, Bahia, em 02 de fevereiro de 2018.

Antônio Luiz Filho
Diretor Administrativo



ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
SOB SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, nos termos do 
artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº. 10.520/02 ADJUDICA o resultado da licitação Pregão Presen-
cial Sob Sistema de Registro de Preços nº 002/2018, que teve como objeto o fornecimento de leite 
artificial para complementação nutricional de crianças carentes com deficiência alimentar e para 
atendimento de decisões judiciais neste município de Riacho de Santana – Bahia, do tipo menor 
preço global por item, da qual logrou-se vencedora a Empresa: Tecnovida Comercial LTDA, inscrita 
sob o CNPJ n° 01.884.446/0002-70, vencedora dos itens I, II e V respectivamente com os seguintes 
valores: Item I com o valor global de R$ 1.455,00 ( Mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais), Item 
II com o valor global de R$ 28.368,00 (Vinte e oito mil e trezentos e sessenta e oito reais) e Item V 
com o valor global de R$ 1.050,00 ( Mil e cinquenta reais).

Riacho de Santana - Bahia, em 08 de março de 2018.

COMISSÃO DE PREGÃO
Luiza Franciele Guedes Guimarães

Pregoeira

Edimar Laranjeira Costa
Membro

Renata Ramos Carvalho Alves
Membro

08 de Março de 2018


