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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

ADJUDICAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 006/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Bom Jesus da Lapa 
- Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, esclarece que após a decisão sobre a análise e julgamento das 
propostas de preços das empresas habilitadas, publicada em 10/02/2022, onde, foi aberto os 
prazos nos termos das Leis, com vencimento do prazo em 17/02/2022, para vistas e recursos 
e que não houve interesse por parte das licitantes, resolve ADJUDICAR o processo licitatório 
n° 258/2021, Concorrência Publica nº 006/2021, Referente a Contratação de Empresa de En-
genharia para a Execução de Obras de Construção de uma Unidade de Ensino no Município 
de Bom Jesus da Lapa, tendo como vencedora do certame a empresa LPR CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 12.231.060/0001-80, no Valor Total de R$ 
6.428.980,27 (seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais e vinte e 
sete centavos).

Registre-se, Cumpra-se e Adjudique.

Bom Jesus da Lapa-BA, 18 de fevereiro de 2022.

____________________
Alderacy Santos Silva

Presidente da CPL

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 001/2022

O pregoeiro do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições le-
gais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve ADJUDICAR o processo licitatório n° 008/2022, 
Pregão Eletrônico nº 001/2022, referente a Contratação de Empresa para a Aquisição de Me-
dicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, tendo como vencedoras do 
certame as empresas BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ: 15.229.287/0001-01, com o valor no lote 1 de R$ 948.400,00 (novecentos 
e quarenta e oito mil quatrocentos reais), no lote 2 R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocen-
tos reais), no lote 5 R$ 138.000,00 (cento e trinta mil reais), no lote 10 R$ 178.000,00 (cento 
e setenta e oito mil reais), no lote 11 R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), no lote 13 R$ 
281.205,80 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), no lote 
14 R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), no lote 15 R$ 52.000,00 (cinquenta 
e dois mil reais), no lote 18 R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais), no lote 20 
R$ 108.000,00 (cento e dezoito mil reais), no lote 21 R$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e 
sete mil reais), no lote 23 R$ 535.629,72 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e 
nove reais e setenta e dois centavos), no lote 24 R$ 619.999,28 (seiscentos e vinte e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), no lote 28 R$ 411.999,99 (quatro-
centos e onze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e no lote 
31 R$ 443.999,06 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e 
seis centavos), totalizando o importe de R$ 5.248.633,85 (cinco milhões, duzentos e quarenta 
e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), a empresa FORMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.434.444/0001-23, 
com o valor no lote 9 de R$ 1.670.499,54 (um milhão, seiscentos e setenta mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), no lote 17 R$ 480.000,00 (quatrocen-
tos e oitenta mil reais), no lote 19 R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), no lote 26 
R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), no lote 27 R$ 305.983,93 (trezentos e cinco mil, 
novecentos e oitenta e três mil e noventa e três centavos), no lote 29 R$ 3.000,00 (três mil 
reais), e no lote 30 R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), totalizando o importe 
de R$ 4.020.483,47 (quatro milhões, vinte mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e 
sete centavos), a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA-
RES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 
11.311.773/0001-05, com o valor no lote 6 de R$ 611.865,30 (seiscentos e onze mil, oitocentos 
e sessenta e cinco reais e trinta centavos), e no lote 7 R$ 999.775,35 (novecentos e noventa e 
nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), totalizando o importe de 
R$ 1.611.640,65 (um milhão, seiscentos e onze mil, seiscentos e quarenta reais e importe de 
R$ 5.248.633,85 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e 
oitenta e cinco centavos), a empresa FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.434.444/0001-23, com o valor no lote 9 de R$ 1.670.499,54 (um 
milhão, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro 
centavos), no lote 17 R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), no lote 19 R$ 870.000,00 
(oitocentos e setenta mil reais), no lote 26 R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), no lote 27 
R$ 305.983,93 (trezentos e cinco mil, novecentos e oitenta e três mil e noventa e três centavos), 
no lote 29 R$ 3.000,00 (três mil reais), e no lote 30 R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove 
mil reais), totalizando o importe de R$ 4.020.483,47 (quatro milhões, vinte mil, quatrocentos 

e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES 
EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 11.311.773/0001-05, com o valor no lote 6 de R$ 611.865,30 (seis-
centos e onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), e no lote 7 R$ 999.775,35 
(novecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), to-
talizando o importe de R$ 1.611.640,65 (um milhão, seiscentos e onze mil, seiscentos e quarenta 
reais e sessenta e cinco centavos), a empresa LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 11.304.902/0001-38, com o valor no lote 22 no importe de R$ 620.000,00 (seiscentos e 
vinte mil reais), a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 10.731.996/0001-
69, com o valor no lote 3 de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais), no lote 12 R$ 
612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), no lote 16 R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil 
reais), e no lote 25 R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), totalizando o importe de 
R$ 1.827.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil reais), a empresa MEDISIL COMER-
CIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 
96.827.563/0001-27, com o valor no lote 8 no importe de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), a 
empresa FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.400.006/0001-
70, com o valor no lote 4 no importe de R$ 220.675,00 (duzentos e vinte mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais), e a empresa FARMACIA E DROGARIA POUPE+ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº CNPJ: 
37.074.196/0001-79, com o valor no lote 32 no importe de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta 
mil reais).

Bom Jesus da Lapa – BA, 24 de fevereiro de 2022.
________________________

Alderacy Santos Silva
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 003/2022

O pregoeiro do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, resolve ADJUDICAR o processo licitatório n° 035/2022, Pregão 
Eletrônico nº 003/2022, referente a Contratação de Empresa a Contratação de Empresas para 
Aquisição de Fardamento e Uniforme Diversos, tendo como vencedoras do certame as empresas 
ROCHA E ARÚJO PRODUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 21.698.605/0001-78, com o valor 
no lote 1 de R$ 56.997,99 (cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa 
e nove centavos), e a empresa NORDESTE – IND. E C. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 
- ME, inscrita no CNPJ Nº 00.145.239/0001-50, com o valor no lote 2 R$ 40.998,80 (quarenta 
mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), e no lote 3 R$ 64.497,50 (sessenta e 
quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o importe de R$ 
105.496,30 (cento e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos), e a empresa 
EXATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 26.763.088/0001-97, com o 
valor no lote 4 R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), e no lote 6 R$ 33.000,00 (trinta e três mil 
reais), totalizando o importe de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), a empresa NADIA COR-
REIA DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ Nº 10.275.216/0001-13, com o valor no lote 5 R$ 109.450,00 
(cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa DOUBLE SEG INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 03.466.646/0001-57, com o valor no lote 7 R$ 14.850,00 
(quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais)..

Bom Jesus da Lapa – BA, 22 de fevereiro de 2022.
________________________

Alderacy Santos Silva
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 006/2022

O pregoeiro do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, resolve ADJUDICAR o processo licitatório n° 037/2022, Pregão Ele-
trônico nº 006/2022, referente a Contratação de Empresa a Aquisição de Materiais Odontológicos 
e de Laboratório, tendo como vencedoras do certame as empresas COMERCIAL UTIL LTDA, ins-
crita no CNPJ: 11.433.585/0001-50, com o valor no lote 1 de R$ 685.519,00 (seiscentos e oitenta e 
cinco mil, quinhentos e dezenove reais), e no lote 2 R$ 545.561,60 (quinhentos e quarenta e cinco 
mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), e no lote 3 R$ 299.012,50 (duzentos 
e noventa e nove mil, doze reais e cinquenta centavos), totalizando o importe de R$ 1.530.093,10 
(um milhão, quinhentos e trinta mil, noventa e três reais e dez centavos),e a empresa UNIMAR-
CAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ Nº 18.812.673/0001-01, 
com o valor no lote 4 R$ 41.648,00 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais),e a 
empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 33.246.555/0001-77, 
com o valor no lote 5 R$ R$ 479.428,57 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte 
oito reais e cinquenta e sete centavos), e a empresa J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MA-
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TERIAIS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ Nº 26.084.880/0001-15, com o valor no lote 6 R$ 
118.019,20 (cento e dezoito mil, dezenove reais e vinte centavos), e a empresa BAHIA MEDIC 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no CNPJ Nº 15.229.287/0001-
01, com o valor no lote 7 R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais).

Bom Jesus da Lapa – BA, 18 de fevereiro de 2022.
________________________

Alderacy Santos Silva
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 010/2022

O pregoeiro do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições le-
gais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve ADJUDICAR o processo licitatório n° 042/2022, 
Pregão Eletrônico nº 010/2022, referente a Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENE HOSPITALAR, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS 
DE LIMPEZA PESADA tendo como vencedoras do certame as empresas GPH COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 37.010.880/0001-97, 
com o valor no lote 1 de R$ 242.470,00 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta 
reais), e a empresa AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ Nº 10.554.267/0001-84, com o valor no lote 2 R$ 230.084,40 (duzentos e trinta mil, 
oitenta e quatro reais e quarenta centavos), e no lote 3 R$ 166.466,20 (cento e sessenta e seis 
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), e no lote 4 R$ 97.803,70 (noventa e 
sete mil, oitocentos e três reais e setenta centavos), e no lote 5 R$ 198.233,60 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), e no lote 6 R$ 253.266,70 (duzen-
tos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), e no lote 7 R$ 
186.993,77 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e sete cen-
tavos), e no lote 8 R$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando o importe de R$ 1.202.848,37 
(um milhão, duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Bom Jesus da Lapa – BA, 22 de fevereiro de 2022.
________________________

Alderacy Santos Silva
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2021

O Prefeito do Munícipio de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve HOMO-
LOGAR a adjudicação efetivada do Processo Administrativo nº 258/2021, Concorrência Pública 
nº 006/2021, Referente a Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Obras 
de Construção de uma Unidade de Ensino no Município de Bom Jesus da Lapa, tendo como 
vencedora do certame a empresa LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., ins-
crita no CNPJ Nº 12.231.060/0001-80, no Valor Total de R$ 6.428.980,27 (seis milhões, quatro-
centos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). Autorizo, portanto, 
a contratação da empresa vencedora, bem como, a execução do objeto de que trata a presente 
licitação.

Bom Jesus da Lapa – BA, 18 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022

O Prefeito do Munícipio de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada do processo licita-
tório n° 008/2022, Pregão Eletrônico nº 001/2022, referente a Contratação de Empresa para a 
Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, tendo como 
vencedoras do certame as empresas BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI, inscrita no CNPJ: 15.229.287/0001-01, com o valor no lote 1 de R$ 948.400,00 
(novecentos e quarenta e oito mil quatrocentos reais), no lote 2 R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e 
quatrocentos reais), no lote 5 R$ 138.000,00 (cento e trinta mil reais), no lote 10 R$ 178.000,00 

(cento e setenta e oito mil reais), no lote 11 R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), no lote 13 
R$ 281.205,80 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), no lote 
14 R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), no lote 15 R$ 52.000,00 (cinquenta e 
dois mil reais), no lote 18 R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais), no lote 20 R$ 
108.000,00 (cento e dezoito mil reais), no lote 21 R$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e sete mil 
reais), no lote 23 R$ 535.629,72 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais 
e setenta e dois centavos), no lote 24 R$ 619.999,28 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos 
e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), no lote 28 R$ 411.999,99 (quatrocentos e onze 
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e no lote 31 R$ 443.999,06 
(quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e seis centavos), totali-
zando o importe de R$ 5.248.633,85 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 
trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), a empresa FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.434.444/0001-23, com o valor no lote 9 de R$ 
1.670.499,54 (um milhão, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cin-
quenta e quatro centavos), no lote 17 R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), no lote 
19 R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), no lote 26 R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil 
reais), no lote 27 R$ 305.983,93 (trezentos e cinco mil, novecentos e oitenta e três mil e noventa 
e três centavos), no lote 29 R$ 3.000,00 (três mil reais), e no lote 30 R$ 379.000,00 (trezentos 
e setenta e nove mil reais), totalizando o importe de R$ 4.020.483,47 (quatro milhões, vinte mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), a empresa OKEY MED DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 11.311.773/0001-05, com o valor no lote 6 de R$ 
611.865,30 (seiscentos e onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), e no 
lote 7 R$ 999.775,35 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta 
e cinco centavos), totalizando o importe de R$ 1.611.640,65 (um milhão, seiscentos e onze mil, 
seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), a empresa LARA QUEIROZ SANTOS 
& CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.304.902/0001-38, com o valor no lote 22 no importe de R$ 
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), a empresa M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, inscrita 
no CNPJ: 10.731.996/0001-69, com o valor no lote 3 de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e 
oito mil reais), no lote 12 R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), no lote 16 R$ 378.000,00 
(trezentos e setenta e oito mil reais), e no lote 25 R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil 
reais), totalizando o importe de R$ 1.827.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil reais), 
a empresa MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANS-
PORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 96.827.563/0001-27, com o valor no lote 8 no importe de R$ 
112.000,00 (cento e doze mil reais), a empresa FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 05.400.006/0001-70, com o valor no lote 4 no importe de R$ 220.675,00 
(duzentos e vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais), e a empresa FARMACIA E DROGARIA 
POUPE+ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº CNPJ: 37.074.196/0001-79, com o valor no lote 32 no 
importe de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). Autorizo, portanto, a contratação das 
empresas vencedoras, bem como, a execução do objeto de que trata a presente licitação.

Bom Jesus da Lapa – BA, 24 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021

O Prefeito do Munícipio de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada do processo licitatório 
n° 035/2022, Pregão Eletrônico nº 003/2022, referente a Contratação de Empresa a Contrata-
ção de Empresas para Aquisição de Fardamento e Uniforme Diversos, tendo como vencedo-
ras do certame as empresas ROCHA E ARÚJO PRODUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 
21.698.605/0001-78, com o valor no lote 1 de R$ 56.997,99 (cinquenta e seis mil, novecentos e 
noventa e sete reais e noventa e nove centavos), e a empresa NORDESTE – IND. E C. DE ARTI-
GOS DO VESTUARIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 00.145.239/0001-50, com o valor no lote 
2 R$ 40.998,80 (quarenta mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), e no lote 3 
R$ 64.497,50 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), 
totalizando o importe de R$ 105.496,30 (cento e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 
trinta centavos), e a empresa EXATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 
26.763.088/0001-97, com o valor no lote 4 R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), e no lote 6 R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), totalizando o importe de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), 
a empresa NADIA CORREIA DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ Nº 10.275.216/0001-13, com o valor 
no lote 5 R$ 109.450,00 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa DOUBLE 
SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 03.466.646/0001-57, com o valor no 
lote 7 R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais). Autorizo, portanto, a contratação 
das empresas vencedoras, bem como, a execução do objeto de que trata a presente licitação.

02 de março de 2022
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Bom Jesus da Lapa – BA, 22 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022

O Prefeito do Munícipio de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada do processo li-
citatório n° 037/2022, Pregão Eletrônico nº 006/2022, referente a Contratação de Empresa a 
Aquisição de Materiais Odontológicos e de Laboratório, tendo como vencedoras do certame 
as empresas COMERCIAL UTIL LTDA, inscrita no CNPJ: 11.433.585/0001-50, com o valor no 
lote 1 de R$ 685.519,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais), e no 
lote 2 R$ 545.561,60 (quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e 
sessenta centavos), e no lote 3 R$ 299.012,50 (duzentos e noventa e nove mil, doze reais e 
cinquenta centavos), totalizando o importe de R$ 1.530.093,10 (um milhão, quinhentos e trinta 
mil, noventa e três reais e cinquenta centavos), e a empresa UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ Nº 18.812.673/0001-01, com o valor no lote 4 R$ 
41.648,00 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais), e a empresa EGR EQUIPA-
MENTOS E SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 33.246.555/0001- 77, com o valor no 
lote 5 R$ R$ 479.428,57 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte oito reais e 
cinquenta e sete centavos), e a empresa J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES, inscrita no CNPJ Nº 26.084.880/0001-15, com o valor no lote 6 R$ 118.019,20 
( cento e dezoito mil, dezenove reais e vinte centavos), e a empresa BAHIA MEDIC COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no CNPJ Nº 15.229.287/0001-01, com o valor 
no lote 7 R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais). Autorizo, portanto, a contratação 
das empresas vencedoras, bem como, a execução do objeto de que trata a presente licitação.

Bom Jesus da Lapa – BA, 18 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021

O pregoeiro do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório n° 042/2022, Pregão 
Eletrônico nº 010/2022, referente a Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA HOSPITALAR, HIGIENE HOSPITALAR, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS DE LIM-
PEZA PESADA tendo como vencedoras do certame as empresas GPH COMERCIO VAREJIS-
TA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 37.010.880/0001-97, com o valor 
no lote 1 de R$ 242.470,00 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais), e 
a empresa AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
Nº 10.554.267/0001-84, com o valor no lote 2 R$ 230.084,40 (duzentos e trinta mil, oitenta e 
quatro reais e quarenta centavos), e no lote 3 R$ 166.466,20 (cento e sessenta e seis mil, qua-
trocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), e no lote 4 R$ 97.803,70 (noventa e sete 
mil, oitocentos e três reais e setenta centavos), e no lote 5 R$ 198.233,60 (cento e noventa e 
oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), e no lote 6 R$ 253.266,70 (duzentos 
e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), e no lote 7 R$ 
186.993,77 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e sete cen-
tavos), e no lote 8 R$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando o importe de R$ 1.202.848,37 
(um milhão, duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). 
Autorizo, portanto, a contratação das empresas vencedoras, bem como, a execução do objeto 
de que trata a presente licitação.

Bom Jesus da Lapa – BA, 22 de fevereiro de 2022.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 084/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa - 
Bahia – CONTRATADO: Empresa GTA GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL 
LTDA, inscrita no CNPJ: 14.042.032/0001-64. – OBJETO: Prestação de Serviço de Levantamento 
Georreferenciado Para Fins de Regularização de Imóveis e Equipamentos Públicos na Sede e 
no Interior do Município de Bom Jesus da Lapa. O valor global é R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), com vigência dia 25/02/2022 até 31/12/2022, (Artigo 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/21). Data 
da Assinatura: BJ Lapa, 25/02/2022 – Fabio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 125/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa - 
Bahia – CONTRATADO: Empresa GTA GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL 
LTDA, inscrita no CNPJ: 14.042.032/0001-64. – OBJETO: Prestação de Serviço de Levantamento 
Topográfico Cadastral, Georreferenciado, Para Fins de Regularização Fundiária (REURBS), de 
Lotes Urbanos Situados na Vila do Setor 33 e na Vila do Setor 4, Projeto Formoso no Município de 
Bom Jesus da Lapa. O valor global é R$ 50.940,00 (cinquenta mil e novecentos e quarenta reais), 
com vigência dia 25/02/2022 até 31/12/2022, (Artigo 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/21). Data da 
Assinatura: BJ Lapa, 25/02/2022 – Fabio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 129/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa - Bahia – CONTRATADO: Empresa ALESSON SILVA MAGALHÃES, inscrito no CNPJ: 
41.286.291/0001-03. – OBJETO: Prestação de Serviço de Lavagem de Carro Para Atender as 
Necessidades do Município. O valor global é R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com 
vigência dia 25/02/2022 até 31/12/2022, (Artigo 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/21). Data da Assi-
natura: BJ Lapa, 25/02/2022 - Fabio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 127/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa 
- Bahia – CONTRATADO: Empresa CLINICA TERAPEUTICA AMIGOS DO RESGATE EIRELI, 
inscrito no CNPJ: 32.582.996/0001-87. – OBJETO: Prestação de Serviços de Internação e Manu-
tenção de Tratamento de Pacientes Acometidos de Uso Excessivo e Abuso de Substâncias Psi-
coativas. O valor global é R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com vigência dia 25/02/2022 até 
25/05/2022, (Artigo 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/21). Data da Assinatura: BJ Lapa, 25/02/2022 
- Fabio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
085/2022

02 de março de 2022
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Reconheço a Contratação por meio de Dispensa de Licitação, considerando a orientação 
exposta no Parecer da Assessoria Jurídica, que está fundamentada no Artigo 24, Inciso II, da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Processo Administrativo – 127/2022 
Objeto: Prestação de Serviços de Internação e Manutenção de Tratamento de Pacientes 

Acometidos de Uso Excessivo e Abuso de Substâncias Psicoativas.

CONTRATADO: CLINICA TERAPEUTICA AMIGOS DO RESGATE EIRELI, inscrito
no CNPJ: 32.582.996/0001-87.
Valor Global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com base no art. 75, Inciso II,
Lei 14.133/21.

Unidade Orçamentária: 05 — Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto/Atividade: 2024 - Gestão das Atividades da Assistência Social.
Elemento/Despesa: 3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Elemento/Despesa: 3390.39.00.0029 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Assim, Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com as Justificativas apresenta-

das, nos termos do Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
086/2022

Reconheço a Contratação por meio de Dispensa de Licitação, considerando a
orientação exposta no Parecer da Assessoria Jurídica, que está fundamentada no
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Processo Administrativo – 128/2022
Objeto: Prestação de Serviços de Curso de Licitações e Contratos Administrativos
Pela Nova Lei de Licitações e Contratos.

CONTRATADO: FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES, inscrito no CNPJ:
06.150.141/0001-77.
Valor Global de R$ 23.460,00 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta reais), com
base no art. 75, Inciso II, Lei 14.133/21.

Unidade Orçamentária: 01 — Secretaria Municipal de Administração, Governo
e Planejamento.
Projeto/Atividade: 2012 – Gestão das Atividades da Administração Geral.
Projeto/Atividade: 2090 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Governo e
Planejamento.
Elemento/Despesa: 3390.39.00.0042 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.
Elemento/Despesa: 3390.39.00.0000 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.
Assim, Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com as Justificativas apresenta-

das, nos termos do Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
087/2022

Reconheço a Contratação por meio de Dispensa de Licitação, considerando a
orientação exposta no Parecer da Assessoria Jurídica, que está fundamentada no
Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/21 e alterações posteriores.
Processo Administrativo – 129/2022
Objeto: Prestação de Serviço de Lavagem de Carro Para Atender as Necessidades do Mu-

nicípio.

CONTRATADO: ALESSON SILVA MAGALHÃES, inscrito no CNPJ:
41.286.291/0001-03.
Valor Global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com base no art. 75, Inciso II, 

Lei 14.133/21.
Unidade Orçamentária: 01 – Secretaria Municipal de Administração, Governo e Planejamento.
Projeto/Atividade: 2012 – Gestão das Atividades da Administração Geral.
Projeto/Atividade: 2090 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Governo e Planeja-

mento.
Elemento 3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Educação.
Projeto/Atividade: 2019 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Educação.
Elemento 3390.39.00.0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Saúde.
Projeto/Atividade: 2050 – Gestão do Programa Saúde da Família - PSF.
Projeto/Atividade: 2051 – Gestão das Atividades da Atenção Básica a Saúde.
Projeto/Atividade: 2053 – Gestão das Atividades da Saúde Pública.
Projeto/Atividade: 2060 – Gestão das Atividades do SAMU.
Elemento 3390.39.00.0014 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Elemento 3390.39.00.0002 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Assim, Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com as Justificativas
apresentadas, nos termos do Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21 e alterações
posteriores.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 050/2022

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Fede-
ral nº 14.133/21 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a ratificação efetivada do 
Processo Administrativo nº 084/2022, Dispensa de Licitação n° 050/2022, referente à contratação 
direta da pessoa jurídica GTA GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, 
inscrito no CNPJ: 14.042.032/0001-64, visando a Prestação de Serviço de Levantamento Georre-
ferenciado Para Fins de Regularização de Imóveis e Equipamentos Públicos na Sede e no Interior 
do Município de Bom Jesus da Lapa, no valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
com base no com base no art. 75, Inciso II, Lei 14.133/21.

Autorizo, portanto, o objeto de que trata a presente exigibilidade de licitação.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
083/2022

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Fede-
ral nº 14.133/21 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a ratificação efetivada do 
Processo Administrativo nº 125/2022, Dispensa de Licitação n° 083/2022, referente à contratação 
direta da pessoa jurídica GTA GEOPROCESSAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, 
inscrito no CNPJ: 14.042.032/0001-64, visando a Prestação de Serviço de Levantamento Topo-
gráfico Cadastral, Georreferenciado, Para Fins de Regularização Fundiária (REURBS), de Lotes 
Urbanos Situados na Vila do Setor 33 e na Vila do Setor 4, Projeto Formoso no Município de Bom 
Jesus da Lapa, no valor global de R$ 50.940,00 (cinquenta mil e novecentos e quarenta reais), 
com base no com base no art. 75, Inciso II, Lei 14.133/21. Autorizo, portanto, o objeto de que trata 
a presente exigibilidade de licitação.

02 de março de 2022



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
085/2022

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a ratificação efetivada do 
Processo Administrativo nº 127/2022, Dispensa de Licitação n° 085/2022, referente à contrata-
ção direta da pessoa jurídica CLINICA TERAPEUTICA AMIGOS DO RESGATE EIRELI, inscrito 
no CNPJ: 32.582.996/0001-87, visando a Prestação de Serviços de Internação e Manutenção 
de Tratamento de Pacientes Acometidos de Uso Excessivo e Abuso de Substâncias Psicoativas 
, no valor global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com base no art. 75, Inciso II, Lei 
14.133/21. Autorizo, portanto, o objeto de que trata a presente exigibilidade de licitação.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 086/2022

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a ratificação efetivada do 
Processo Administrativo nº 128/2022, Dispensa de Licitação n° 086/2022, referente à contrata-
ção direta da pessoa jurídica FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES, inscrito no CNPJ: 
06.150.141/0001-77, visando a Prestação de Serviços de Curso de Licitações e Contratos Ad-
ministrativos Pela Nova Lei de Licitações e Contratos , no valor global de R$ 23.460,00 (vinte e 
três mil quatrocentos e sessenta reais), com base no art. 75, Inciso II, Lei 14.133/21.

Autorizo, portanto, o objeto de que trata a presente exigibilidade de licitação.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 087/2022

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a ratificação efe-
tivada do Processo Administrativo nº 129/2022, Dispensa de Licitação n° 087/2022, referen-
te à contratação direta da pessoa jurídica ALESSON SILVA MAGALHÃES, inscrito no CNPJ: 
41.286.291/0001-03, visando a Prestação de Serviço de Lavagem de Carro Para Atender as 
Necessidades do Município , no valor global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 
com base no art. 75, Inciso II, Lei 14.133/21. Autorizo, portanto, o objeto de que trata a presente 
exigibilidade de licitação.

Bom Jesus da Lapa, 25 de fevereiro de 2022.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 258/2021 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no 
CNPJ Nº 12.231.060/0001-80 – OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para a Exe-
cução de Obras de Construção de uma Unidade de Ensino no Município de Bom Jesus da Lapa 
– Bahia, – PRAZO: 18/02/2022 a 18/09/2023 – Valor Total de R$ 6.428.980,27 (seis milhões, qua-
trocentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), Lei 10.250/2002. 
Data da Assinatura: 18/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
inscrita no CNPJ Nº 15.229.287/0001-01 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição 
de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 
31/12/2022 – com o valor no lote 1 de R$ 948.400,00 (novecentos e quarenta e oito mil quatrocen-
tos reais), no lote 2 R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais), no lote 5 R$ 138.000,00 
(cento e trinta mil reais), no lote 10 R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), no lote 11 R$ 
68.000,00 (sessenta e oito mil reais), no lote 13 R$ 281.205,80 (duzentos e oitenta e um mil, du-
zentos e cinco reais e oitenta centavos), no lote 14 R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil 
reais), no lote 15 R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), no lote 18 R$ 574.000,00 (quinhentos 
e setenta e quatro mil reais), no lote 20 R$ 108.000,00 (cento e dezoito mil reais), no lote 21 R$ 
577.000,00 (quinhentos e setenta e sete mil reais), no lote 23 R$ 535.629,72 (quinhentos e trinta 
e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), no lote 24 R$ 619.999,28 
(seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), no lote 
28 R$ 411.999,99 (quatrocentos e onze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos), e no lote 31 R$ 443.999,06 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa 
e nove reais e seis centavos), totalizando o importe de R$ 5.248.633,85 (cinco milhões, duzentos 
e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), Lei 10.250/2002. 
Data da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008A/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ins-
crita no CNPJ nº 03.434.444/0001-23 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de 
Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 
31/12/2022 – com o valor no lote 9 de R$ 1.670.499,54 (um milhão, seiscentos e setenta mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), no lote 17 R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais), no lote 19 R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), no lote 
26 R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), no lote 27 R$ 305.983,93 (trezentos e cinco mil, 
novecentos e oitenta e três mil e noventa e três centavos), no lote 29 R$ 3.000,00 (três mil reais), 
e no lote 30 R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), totalizando o importe de R$ 
4.020.483,47 (quatro milhões, vinte mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete cen-
tavos), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 008B/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da La-
pa-Bahia – CONTRATADO: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA-
RES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 
11.311.773/0001-05 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e 
Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 31/12/2022 – com 
o valor no lote 6 de R$ 611.865,30 (seiscentos e onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e 
trinta centavos), e no lote 7 R$ 999.775,35 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e seten-
ta e cinco reais e trinta e cinco centavos), totalizando o importe de R$ 1.611.640,65 (um milhão, 
seiscentos e onze mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), Lei 10.250/2002. 
Data da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008C/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa-Bahia – CONTRATADO: LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
11.304.902/0001-38 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e 
Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 31/12/2022 – com o 
valor no lote 22 no importe de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), Lei 10.250/2002. Data 
da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO
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CONTRATO Nº 008D/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: M&A SUPRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 10.731.996/0001-
69 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o 
Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 
3 de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais), no lote 12 R$ 612.000,00 (seiscentos 
e doze mil reais), no lote 16 R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais), e no lote 25 R$ 
159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), totalizando o importe de R$ 1.827.000,00 (um 
milhão, oitocentos e vinte e sete mil reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 24/02/2022, 
Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008E/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIE-
NE E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 96.827.563/0001-27 – OBJETO: Contratação 
de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e 
Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 8 no importe de R$ 112.000,00 
(cento e doze mil reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias 
– Prefeito Municipal 

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008F/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
05.400.006/0001-70 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e 
Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 31/12/2022 – com 
o valor no lote 4 no importe de R$ 220.675,00 (duzentos e vinte mil, seiscentos e setenta e cinco 
reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 008G/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa-Bahia – CONTRATADO: FARMACIA E DROGARIA POUPE+ EIRELI, inscrita no CNPJ 
Nº CNPJ: 37.074.196/0001-79 – OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de Me-
dicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros, – PRAZO: 24/02/202 a 
31/12/2022 – com o valor no lote 32 no importe de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil 
reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 24/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 035/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: ROCHA E ARÚJO PRODUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 
21.698.605/0001-78 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Fardamento e Uni-
forme Diversos, – PRAZO: 22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 1 de R$ 56.997,99 
(cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), Lei 
10.250/2002. Data da Assinatura: 22/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 035A/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: NORDESTE – IND. E C. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ Nº 00.145.239/0001-50 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de 
Fardamento e Uniforme Diversos, – PRAZO: 22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 2 R$ 
40.998,80 (quarenta mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), e no lote 3 R$ 
64.497,50 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), 
totalizando o importe de R$ 105.496,30 (cento e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 
trinta centavos), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 22/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito 
Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 035B/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: EXATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 
26.763.088/0001-97 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Fardamento e Unifor-
me Diversos, – PRAZO: 22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 4 R$ 73.000,00 (setenta 
e três mil reais), e no lote 6 R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), totalizando o importe de R$ 

106.000,00 (cento e seis mil reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 22/02/2022, Fábio Nu-
nes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 035C/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa-Bahia – CONTRATADO: NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME, inscrita no CNPJ Nº 
10.275.216/0001-13 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Fardamento e Uniforme 
Diversos, – PRAZO: 22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 5 R$ 109.450,00 (cento e nove 
mil, quatrocentos e cinquenta reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 22/02/2022, Fábio 
Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 035D/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: DOUBLE SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
03.466.646/0001-57 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Fardamento e Uniforme 
Diversos, – PRAZO: 22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 7 R$ 14.850,00 (quatorze mil, 
oitocentos e cinquenta reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 22/02/2022, Fábio Nunes 
Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: COMERCIAL UTIL LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.433.585/0001-50 – 
OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Materiais Odontológicos e de Laboratório, – 
PRAZO: 18/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 1 de R$ 685.519,00 (seiscentos e oitenta e 
cinco mil, quinhentos e dezenove reais), e no lote 2 R$ 545.561,60 (quinhentos e quarenta e cinco 
mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), e no lote 3 R$ 299.012,50 (duzentos 
e noventa e nove mil, doze reais e cinquenta centavos), totalizando o importe de R$ 1.530.093,10 
(um milhão, quinhentos e trinta mil, noventa e três reais e dez centavos), Lei 10.250/2002. Data 
da Assinatura: 18/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037A/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita 
no CNPJ Nº 18.812.673/0001-01 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Materiais 
Odontológicos e de Laboratório, – PRAZO: 18/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 4 R$ 
41.648,00 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais), Lei 10.250/2002. Data da Assi-
natura: 18/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037B/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
33.246.555/0001-77 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Materiais Odontológi-
cos e de Laboratório, – PRAZO: 18/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 5 R$ R$ 479.428,57 
(quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte oito reais e cinquenta e sete centavos), 
Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 18/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037C/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: JL MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES, 
inscrita no CNPJ Nº 26.084.880/0001-15 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de 
Materiais Odontológicos e de Laboratório, – PRAZO: 18/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no 
lote 6 R$ 118.019,20 (cento e dezoito mil, dezenove reais e vinte centavos), Lei 10.250/2002. Data 
da Assinatura: 18/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 037D/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da
Lapa-Bahia – CONTRATADO: BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
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EIRELI inscrita no CNPJ Nº 15.229.287/0001-01 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aqui-
sição de Materiais Odontológicos e de Laboratório, – PRAZO: 18/02/202 a 31/12/2022 – com 
o valor no lote 7 R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais), Lei 10.250/2002. Data da 
Assinatura: 18/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 042/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP, ins-
crita no CNPJ Nº 10.554.267/0001-84 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de Ma-
teriais de Limpeza Hospitalar, Higiene Hospitalar, Utensílios e Acessórios de Limpeza Pesada, 
– PRAZO:22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 2 R$ 230.084,40 (duzentos e trinta mil, 
oitenta e quatro reais e quarenta centavos), e no lote 3 R$ 166.466,20 (cento e sessenta e seis 
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), e no lote 4 R$ 97.803,70 (noventa e 
sete mil, oitocentos e três reais e setenta centavos), e no lote 5 R$ 198.233,60 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), e no lote 6 R$ 253.266,70 (duzen-
tos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), e no lote 7 R$ 
186.993,77 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e sete cen-
tavos), e no lote 8 R$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando o importe de R$ 1.202.848,37 
(um milhão, duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), Lei 
10.250/2002. Data da Assinatura: 22/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 042A/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa-
-Bahia – CONTRATADO: GPH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 37.010.880/0001-97 – OBJETO: Contratação de Empresa a Aquisição de 
Materiais de Limpeza Hospitalar, Higiene Hospitalar, Utensílios e Acessórios de Limpeza Pe-
sada, – PRAZO: 22/02/202 a 31/12/2022 – com o valor no lote 1 de R$ 242.470,00 (duzen-
tos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais), Lei 10.250/2002. Data da Assinatura: 
22/02/2022, Fábio Nunes Dias – Prefeito Municipal.
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