Processo Administrativo: 237/2019
Pregão Presencial: 001/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento – EMASA S/A, Sr. JADER
MARTINS GUEDES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, à vista do o Processo de
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2020, e,
CONSIDERANDO a licitude e regularidade emprestada ao procedimento licitatório Pregão
Presencial nº 001/2020, do tipo menor preço (global), que tem como objeto a prestação de serviço
em medicina ocupacional, de forma de execução indireta, em atendimento às necessidades do
Setor de Recursos Humanos da EMASA S/A, por um período de 12 (doze) meses, observando as
especificações e quantidades estabelecidas no edital supracitado.
CONSIDERANDO a estrita obediência às disposições da Lei Federal 10.520/02, Lei
Complementar 123/06, bem como a Lei Federal 13.303/16, demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie e suas modificações ulteriores;
CONSIDERANDO que decorrido prazo para impetração de recursos, nenhuma das
licitantes o fez em tempo hábil;
CONSIDERANDO parecer jurídico final favorável aos procedimentos adotados na
realização do certame;
CONSIDERANDO, por fim, que o princípio da continuidade dos serviços administrativos
impõe que se conclua o ciclo licitatório.
RESOLVE:
Homologar, a licitação em epigrafe, mantendo a decisão do Sr. Pregoeiro que adjudicou
o objeto em favor da seguinte vencedora:
HOSSTMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º
18.594.958/0001-13, situada na Avenida Osvaldo Cruz, 74, Edifício Premier Business, Sala 104,
Cidade Nova, Ilhéus-Bahia CEP 45.650-000, os itens do Lote único pelo valor de R$ 56.750,00
(Cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), já que apresentou o menor preço em
estrita conformidade com o Edital, oriundo do Pregão Presencial 001/2020.
Encaminhem-se os autos do processo para formalização dos Contratos, devendo ser
convocado os proprietários ou representante legal da empresa acima para assinatura do respectivo
contrato.
Itabuna-Ba, 20 de Janeiro de 2020.
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