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Estado do Mato Grosso do Sul
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Fica dispensado o processo de licitação, para aquisição de materiais hospitalares, sendo
avental de polipropileno, álcool gel TOo/o, máscara cirúrgica n95, óculos de proteção em acrílico
e termômetro digital de testa, com intuito na prevenção do COVID-19, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde, através da CIISMS no LO4/2O20, Processo no O35/202O, nos
termos do Art. 40 da Lei L3.g7g/2020, subsidiariamente a Lei 8666/93 e alterações
posteriores.
Batayporã-Ms, 06 de abril de 2O2O

Presidente d
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Permanente de Licitação
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Terça-feira, 07 de abril de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

internaciona I deco rrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território bataypora nse

;

DECRETA:

10- Fica determinado Ponto Facultativo nas Repartições Publicas do Município de Batayporã-MS, o expediente do
dia 6 de abril ao dia 9 de abril de 2020.
Art. 20- O disposto no artigo anterior não se aplica aos serviços de saúde, limpeza pública, segurança, e demais servidores que estejam envolvidos nas de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos do contágio da doença
COVID-19 e no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
Art.

(SARS-CoV-2).

30- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.
Batayporã-MS, 3 de abril de 2020.
Jorge Luiz Takahashi
Prefeito Municipal
Publicado e afixado na forma da Lei.
Sidnei Olegário Marques
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Matéria enviada por Márcia Regina da Silva Paião Maran

Art.

Setor de Licitação
RESULTADO DE LrCrrAçÃO - pneCÃO PRESENCTAL N.o 0,061202íJ
O MUNICÍPIO DE BATAYPOú, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, TORNA PÚBLICO
o resultado do Pregão Presencial 00612020.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para a eventual contratação de serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito, com a finalidade de atender a demanda do departamento de trânsito, com intuito na regularização da sinalização
do município, tanto perímetro urbano, quanto no rural, conforme solicitação do Departamento Municipal de Trânsito
e Transporte, através da CIIDMTT No OO9/2019, processo administrativo no 008/2020. ADJUDICO a empresa: BULLA
SINALIZAÇõES LTDA - ME - CNpl No L7.98O.945/0001-10, para fornecer os itens: 0t, 02, 03,04,05, 06, 07 e 08 no
valor total de R$ 87.960,00 (oitenta e sete mil e novecentos e sessenta reais),
I
JOÃO FELIPE BARBOSA PERLIN
Pregoeiro

HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocada a licitante para assinar a da Ata de Registro de
Preços, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação,
Batayporã-MS, 06 de abril de 2020.
SI DN EI OLEGÁRIO MARQU ES

Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Matéria enviada por Marlene Wruck Leite

Setor de Licitação
TERMO DE DTSPENSA DE LrCrrAçÃO No. O14I2O2O
Fica dispensado o processo de licitação, para aquisição de materiais hospitalares, sendo avental de polipropileno, álcool
gell1oÀ, máscara cirúrgica n95, ócúlos de proteção em acrílico e termômetro digital de testa, com intuito na prevenção
ão COVID-19, conformã solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CIISMS no IO4/2O2O, Processo no
O3S12O2O, nos termos do Art.4o da Lei 13.97912020, subsidiariamente a Lei8666/93 e altemções posteriores.
Batayporã-MS, 06 de abril de 2020.
]OÃO FELIPE BARBOSA PERUN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAçÃO OO TERMO DE DISPENSA DE LICITAçÃO NO. O14I2O2O
Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei no. 8.666/93, o ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Art. 4o da Lei 73.979/2OZO, subsidiariamente a Lei 8666/93 e alterações posteriores,

para aquisição de materiais hospitalares, sendo avental de polipropileno, álcool gel 7Oo/o, máscara cirúrgica n95, óculos
de proteçãá em acrílico e termômetro digital de testa, com intuito na prevenção do COVID-19, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, através da CIISMS no !O4|2O2O, Processo no O35|2O2O, em favor da empresa V P
COMERCIO DE ARTIGOS ORTOMEDICOS - ME, inscrita no CNPI no 32.203543/0001-00, no valor total de R$ 16.890,00
(dezesseis mil e oitocentos e noventa reais).

Batayporã-MS, 06 de abril de 2020.
SIDNEI OLEGÁRIO MARQU ES

Secretário Mun. De Adm. Finanças e Planejamento
Matéria enviada por Marlene Wruck Leite
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