Prefeitura Municipal de Mirante
1

Terça-feira • 8 de Fevereiro de 2022 • Ano • Nº 3271
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Mirante publica:
x Intenção de Dispensa de Licitação ART. 75, INCISO II, § 3º da Lei
Federal Nº 14.133/2021 do Processo Administrativo N° 021/2022 Torna público que tem interesse em realizar a contratação de empresa
especializada para aquisição de protetor solar corporal e protetor labial
para foto proteção e redução de riscos causados pela exposição ao sol a
serem distribuídos aos Agentes Comunitários e de Endemias, para
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.

Gestor - Wagner Ramos Lima / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Av: Manoel Messias de Lima
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Mirante

Licitações
GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL
Nº 14.133/2021.

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE – BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

16.416.521/0001-64, com sede na Av. Manoel Messias de Lima, 49-B – Bairro Monte Alegre,
na cidade de Mirante-Estado da Bahia, CEP 45.255-000, neste ato representado pelo seu
Presidente da Comissão de Licitações – CPL, Alex Vieira da Silva, nos termos do art. 75,
inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna
público que tem interesse em realizar a contratação de empresa especializada para
aquisição de protetor solar corporal e protetor labial para foto proteção e redução de
riscos causados pela exposição ao sol
a serem distribuídos aos Agentes
Comunitários e de Endemias, para atender as necessidades da secretaria municipal
de saúde. Considerando o exposto e a intenção de realização de dispensa de licitação para
a contratação direta do objeto acima especificado, conforme planilha abaixo, a Prefeitura
TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa publicação.

A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada para o e-mail:
cplmirante@gmail.com / scomprasmirante@gmail.com das 8h00min às 17h00min
até o dia 11/02/2022.

ÍTEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

MARCA

QUANT.

1

Protetor solar corporal com filtro
solar FPS 40, proteção contra os
raios UVA e UVB, com vitamina E,
hipoalérgico, não gorduroso, com
fórmula a prova d’água, devendo ser
fornecido
em
embalagem
de
aproximadamente de 200ml

Unid.

200

2

protetor labial com filtro solar FPS
50, proteção contra raios UVA e
UVB, com vitamina E, hipoalérgico,
não gorduroso, com fórmula a prova
d’água, devendo ser fornecido em
embalagem de aproximadamente de
5 gramas.

Unid.

200

P. UNIT.

Preço total...

ALEX VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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