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GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018
Processo nº 6288/2017
 Expirado o prazo recursal, comunico a HOMOLOGAÇÃO, referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 038/2018, Processo nº 6288/2017 “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação de central telefônica, tipo PABX, realizando ainda a 
manutenção preventiva, com visitas semanais, e serviços corretivos imediatos do equipa-
mento e da rede telefônica do prédio sede do município, incluindo as linhas externas desta 
municipalidade. Sendo estimada a manutenção para cerca de 50 ramais ativos (dentre 
ramais pertencentes ao prédio sede e outros prédios da Administração Pública) e cerca de 
25 linhas (pertencentes ao prédio sede e algumas linhas de outros prédios) , para atender 
as diversas secretarias desta prefeitura”,  HOMOLOGO o resultado declarando vencedora 
a Empresa UNIKATEL DE FRIBURGO SERVIÇOS LTDA – ME  que ofertou o menor lance 
para executar o serviço, sendo o valor mensal de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta 
reais), totalizando para 08 (oito) meses o valor de R$ 12.640,00 (doze mil, seiscentos e 
quarenta reais),  conforme mapa de apuração.

Bom Jardim, 13 de junho de 2018.
ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA

PREFEITO

Secretaria Municipal de Saúde
Extrato de Contrato nº. 030/2018
Pregão Presencial nº. 023/2018

 Contratante: Fundo Municipal de Saúde; 
 Contratado: JAC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
 Objeto: Constitui objeto do presente o registro de preços para eventual e futura 
aquisição de Insumos Correlatos, para uso nas Unidades Básicas de Saúde e dispensação 
aos pacientes, por período estimado de 12 (doze) meses, conforme condições e especi-
ficações contidas na Planilha de quantitativos e Preços Unitários – Anexo I do Termo de 
Referência do presente Edital. 
 Dotação orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetu-
adas com a seguinte dotação orçamentária, P.T: 0800.1030100652.075, N.D: 3390.30.00. 
Valor: Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor esti-
mado de R$ 26.664,12 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centa-
vos).
 Prazo: O presente Contrato começará a viger a partir da assinatura da Ata de Re-
gistro de Preços e findar-se-á em 12 (doze) meses. 
 Processo Administrativo nº.: 0391/2018.
 Fundamento: Lei 8.666/93.                   

Marcos Welber Pinheiro Vieira
Secretário Municipal de Saúde
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