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PÁGINA CERTIFICADA

19 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0017/21
Processo Administrativo nº. 0083/2021

CONTRATADO: MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.811.484/0001-09, 
CONTRATANTE: L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrito no CNPJ: 07.009.524/0001-
92 com sede na Rua Vereador Paulo Chaves, nº13, bairro Jardim Brasil, Brumado – Bahia, CEP: 
46.100-000. FUNDAMENTAÇÃO: Regerá pelo Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. DO OBJE-
TO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza urbana, compre-
endendo: coleta de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais; coleta seletiva de resíduos 
sólidos urbanos recicláveis, domiciliares e comerciais; operação e manutenção de unidade de tria-
gem e compostagem de resíduos sólidos urbanos e destinação final e transporte de resíduos sólidos 
urbanos para aterro competente, conforme especificações constantes neste contrato e seus anexos. 
DO PRAZO: de 22 de Abril de 2021 vigorando até 22 de Agosto de 2021. JUSTIFICATIVA: Trata-se 
de serviço de natureza continuada, e processado nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, 
por ser essencial, inadiável e de responsabilidade do Município, não podendo haver interrupção, 
fazendo-se necessário o aditivo por igual período até a conclusão do processo licitatório de maior 
demanda. DO VALOR: O valor global do contrato original é de R$ 442.935,00 (quatrocentos e qua-
renta e dois mil e novecentos e trinta e cinco reais). Igaporã- Bahia, 12 de abril de 2021.

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 
0006/2021

O Município de Igaporã, Estado da Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que em virtude de decisão administrativa, fica CANCELADO o Pregão 
Presencial nº 0006/2021, com sessão redesinada para o dia 27/05/2021, cujo objeto é o Registro de 
Preços para possível aquisição de material gráfico, em atendimento a Prefeitura Municipal de Igapo-
rã e suas secretarias. Igaporã-BA, 19 de maio de 2021. Luís Carlos Neves Souza – Pregoeiro Oficial.


