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PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022

O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas 
as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as alterações da Lei 8.883/1994 ante o 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022, ADJUDICA o Pregão Presencial 035/2022, referente à 
contratação de empresa para instalação e aquisição de câmera de segurança e equipamentos, para atender a 
demanda das secretarias do Município de Licínio de Almeida – BA, na qual foi vencedora a empresa: AN-
TONIO LEONARDO COUTINO DOS SANTOS 01354271505 inscrita no CNPJ: 29.878.792/0001-83, 
com valor global de R$145.437,63 (Cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta 
e três centavos) .

Licínio de Almeida - Bahia, 27 de dezembro de 2022.
____________________________

Éden Rodrigues Baleeiro
Pregoeiro Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas 
todas as formalidades da Lei no 8.666/93, com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 
8.883/1994, que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital 
de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022. Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa para 
instalação e aquisição de câmeras de segurança e equipamentos, para atender a demanda das secretarias do 
Município de Licínio de Almeida – BA de acordo com as especificações constantes do Pedido de Cotação – 
PCT – Anexo I. E atentando ao julgamento da Assessoria Jurídica, Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio. 
O Gestor HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora a licitante: ANTONIO LEONARDO 
COUTINO DOS SANTOS 01354271505 inscrita no CNPJ: 29.878.792/0001-83, com valor global de 
R$145.437,63 (Cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Licínio de Almeida - Bahia, 27 de dezembro de 2022.
__________________________________

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito Municipal de Licínio de Almeida

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas 
todas as formalidades da Lei no 8.666/93, com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 
8.883/1994, que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital 
de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022. Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa para 
instalação e aquisição de câmeras de segurança e equipamentos, para atender a demanda das secretarias do 
Município de Licínio de Almeida – BA de acordo com as especificações constantes do Pedido de Cotação – 
PCT – Anexo I. E atentando ao julgamento da Assessoria Jurídica, Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio. 
O Gestor HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora a licitante: ANTONIO LEONARDO 
COUTINO DOS SANTOS 01354271505 inscrita no CNPJ: 29.878.792/0001-83, com valor global de 
R$145.437,63 (Cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Licínio de Almeida - Bahia, 27 de dezembro de 2022.
__________________________________
Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito Municipal de Licínio de Almeida

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, com sede na Praça Dois de Julho, nº 33, Licínio de 

Almeida - BA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.108.286/0001-38, na qualidade de órgão gerenciador, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA, brasileiro, 
casado, médico, residente e domiciliado no Município de Licínio de Almeida, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto 
social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada simplesmente DETENTORA, 
resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais números 8.666/1993 
e 10.520/2002, bem como do edital de Pregão Presencial nº 035/2022, mediante condições e cláusulas a 

seguir estabelecidas.
DETENTORA 1
Denominação: ANTONIO LEONARDO COUTINHO DOS SANTOS 01354271505
Endereço: Rua Henrique Dias nº 71 – Bairro Lagoa das Pedras – CEP: 46.300-000 – Caculé - BA
CNPJ.: 29.878.792/0001-83 Representante legal: Antonio Leonardo Coutinho Dos Santos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Poções, Através da Secretaria Municipal de Saúde de Poções Bahia, em 

acordo com a Lei 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando o CREDENCI-
AMENTO 007/2022, Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO para eventual Prestação 
de Serviços de Enfermagem, Odontologia, Farmacologia e Educação Física para atender as necessidades 
do Município de Poções, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde para o Ano de 2023. O 
Edital estará disponível no Diário Oficial do Município através do site https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/
DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/
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documentos.aspx?id=34 ou pelo e-mail. licitacaopocoes2021@ gmail.com ou poderá ser retirado na Pre-
feitura Municipal de Poções Bahia, sito a Praça da Bandeira 02 Centro, Poções Bahia. Os interessados 
deverão apresentar a proposta de preço e documentação a partir do dia 28/12/2022 na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, das 08h00min às 14h00min, situada à Rua Cardeal da Silva, nº75, Centro, Poções/BA, 
CEP 45260-000. Este Credenciamento ficará aberto até a data de 31 de dezembro de 2023, os interessados 
poderão se credenciar a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, 
ou até que seja divulgado a encerramento do credenciamento. Outros atos referentes a este processo serão 
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poções – Ba. Disponível no site https://sai.
io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.


