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AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇOS  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público o resultado 

de julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇO n.º 02/2021, 

cujo objeto é a Contratação dos serviços de execução de obra para ampliação da Escola 
GABRIEL ALVES TEIXEIRA com a construção de uma quadra poliesportiva – sitio 

retiro do município de Cacimbas/PB, conforme planilha orçamentaria em anexo I do 

edital.  
 

O presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do 
julgamento da PROPOSTA da Tomada de Preços Nº 02/2021, sendo classificada em 

primeiro lugar a empresa Construtora e Locadora Mendonça & Silva, CNPJ Nº. 

31.094.999/0001-09  que apresentou a proposta no valor de R$ 546.455,49 
( Quinhentos e Quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta  

e nove centavos) e Construtora Apodi Eireli, CNPJ Nº.17.620.703/0001-15, que 

apresentou proposta de preço no valor global  de R$ 546.575,16 (Quinhentos e 
quarenta e seis mil, Quinhentos setenta e cinco reais e dezesseis centavos ). 

 

Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, 
a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL. Informações no E-mail, cacimbas.cpl@gmail.com, 

ou na Rua São Jose, nº35, centro, Cacimbas-PB.  
Cacimbas – PB  23 de abril de 2021 

 

Chardes Deyvith de Almeida Lopes 
Presidente da CPL 

 

ESTADO DA PARAIBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.015/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.003/2021 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 

sediada na Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, 

às 08:31 horas do dia 07 de maio de 2021, licitação modalidade PREGÃO 

ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 

Medicamentos destinado a manutenção da Farmácia Básica e UBS 

pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas - PB. 

fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto 

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 

de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar 

nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais 

legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 

no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com 

http://www.cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublica

s.com.br 

CACIMBAS - PB, 23 de abril de 2021 

Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAIBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.017/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.004/2021 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 

sediada na Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, 

às 13:31 horas do dia 07 de maio de 2021, licitação modalidade PREGÃO 

ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 

medicamentos psicotrópicos destinado a manutenção da farmácia 

básica e UBS pertencentes ao fundo municipal de saúde de Cacimbas - 

PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 

junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar 

nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais 

legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 

no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com  

http://www.cacimbas.pb.gov.br/  http://www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublica

s.com.br 

CACIMBAS - PB, 23 de abril de 2021 

Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC 

 

ESTADO DA PARAIBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.017/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.004/2021 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 

sediada na Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, 

às 13:31 horas do dia 07 de maio de 2021, licitação modalidade PREGÃO 

ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 

medicamentos psicotrópicos destinado a manutenção da farmácia 

básica e UBS pertencentes ao fundo municipal de saúde de Cacimbas - 

PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 

junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar 

nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais 

legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 

no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com 

http://www.cacimbas.pb.gov.br/  http://www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublica

s.com.br 

CACIMBAS - PB, 23 de abril de 2021 

 

Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC 
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 ESTADO DA PARAIBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.016/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.005/2021 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 

sediada na Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, 

às 08:31 horas do dia 14 de maio de 2021, licitação modalidade PREGÃO 

ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 

material médico  destinado a manutenção UBS pertencentes ao fundo 

municipal de saúde de Cacimbas - PB. fundamento legal: termos da lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 

06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 

pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 

as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-

mail: cacimbas.cpl@gmail.comhttp://www.cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br

,www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

CACIMBAS - PB, 23 de abril de 2021 

 

Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC 

 

 

 

 

 

mailto:cacimbas.cpl@gmail.com
http://www.cacimbas.pb.gov.br/
http://www.tce.pb.gov.br/
http://www.tce.pb.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

