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EXTRATO DO CONTRATO Nº. 015/2021

CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA 
BAHIA, inscrita no CNPJ sob Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, nº 150, Centro, 
Vitória da Conquista - Bahia. 

CONTRATADA: CAJAÍBA – SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS EIRE-
LI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.944.474/0001-88, com sede na Cidade 
de Vitória da Conquista/BA, Rua Sinhazinha Santos, nº 85, Andar 2 Sala 205, Bairro Centro, CEP 45.000-
505, neste ato representada pelo Sr. Moises Carlos Oliveira Cajaiba, brasileiro, empresário, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 2693637 26 expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 409.043.855-15, 
residente e domiciliado nesta cidade de Vitória da Conquista – Bahia.

OBJETO: Locação de equipamentos, referente a 01 (um) CONTÊINER, TIPO SHELTER, climati-
zado para acondicionar equipamentos de rádiofusão, contendo rack de 19 polegadas para fixação de equi-
pamentos, com quadro elétrico e proteção para descargas eletromagnéticas, para ser instalado na torre de 
retransmissão da Rádio Câmara, Canal de Rádio da Rede Legislativa, pela FM Câmara de Vitória da Con-
quista, canal de rádio outorgado à Câmara Federal e implantado por esta Câmara Municipal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais)
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
VIGÊNCIA: 04 de outubro de 2021 a 04 de dezembro de 2021.
PROCESSO LICITATÓRIO 021/2021: DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.

Vitória da Conquista, 04 de outubro de 2021.

Luis Carlos Batista de Oliveira
Presidente do

Legislativo Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 021/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, nomeada pelo 
Decreto 3372/2021, em cumprimento a ratificação procedida pelo Presidente da Câmara Municipal, pela 
emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. 

OBJETO: Locação de equipamentos, referente a 01 (um) CONTÊINER, TIPO SHELTER, climati-
zado para acondicionar equipamentos de rádiofusão, contendo rack de 19 polegadas para fixação de equi-
pamentos, com quadro elétrico e proteção para descargas eletromagnéticas, para ser instalado na torre de 
retransmissão da Rádio Câmara, Canal de Rádio da Rede Legislativa, pela FM Câmara de Vitória da Con-
quista, canal de rádio outorgado à Câmara Federal e implantado por esta Câmara Municipal.

Favorecido: CAJAÍBA – SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 32.944.474/0001-88
Valor Total: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Dotação Orçamentária: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.

Vitória da Conquista, 01 de outubro de 2021.

Ana Paula Almeida Rocha
Presidente da Comissão Permanente

de Licitação - Decreto 3372/2021

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 021/2021

Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato e RA-
TIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da 
empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:

OBJETO: Locação de equipamentos, referente a 01 (um) CONTÊINER, TIPO SHELTER, climati-
zado para acondicionar equipamentos de rádiofusão, contendo rack de 19 polegadas para fixação de equi-
pamentos, com quadro elétrico e proteção para descargas eletromagnéticas, para ser instalado na torre de 
retransmissão da Rádio Câmara, Canal de Rádio da Rede Legislativa, pela FM Câmara de Vitória da Con-
quista, canal de rádio outorgado à Câmara Federal e implantado por esta Câmara Municipal.

Favorecido: CAJAÍBA – SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 32.944.474/0001-88
ENDEREÇO: Rua Sinhazinha, nº 85, Andar 2, Sala 205, Bairro Centro, Vitória da Conquista-BA, CEP 

45.000-505.
Valor Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor Total: R$ 9.000,00 (nove mil reais)

FUNDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.

Vitória da Conquista, 01 de outubro de 2021.

________________________________
Luis Carlos Batista 

Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro de-
signado pelo Decreto Nº. 3096/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data de 25 
de outubro de 2021, a partir das 14:00 horas, no Plenário Carmem Lúcia, sediado na Rua Coronel Gugé, 
n. 150, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista/BA, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, 
na forma presencial, do tipo menor preço por lote. Constitui objeto desta licitação: Contratação de empre-
sa(s) especializada(s) em Telecomunicações que possua(m) outorga da Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL, por LOTES, para prestação de serviços de: LOTE I: Serviços de Telefonia Móvel 
Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal) para o fornecimento de 130 (Cento e trinta) linhas móveis pós-pa-
go, e o fornecimento de apenas os Chips, em conformidade com a Lei geral das Telecomunicações e de-
mais normas regulamentadoras emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. LOTE 
II: Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC por meio de linhas fixas nas modalidades: Fixo-Fixo e 
Fixo-Móvel para chamadas Locais, Longa Distância Nacional e Internacional; CPCT – Central Privada de 
Comutação, em conformidade com a Lei geral das Telecomunicações e demais normas regulamentadoras 
emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e na forma consubstanciada nas cláu-
sulas deste Edital. LOTE III: Serviços de acesso à internet através de tecnologia determinística, conectado 
por meio de fibra óptica, com link de velocidade dedicada de 200 (duzentos) Mbps, fornecimento de ser-
viço de gerenciamento proativo na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Informações: Fone: 
(77) – 3086-9645 E-mail: licitacoescmvc@hotmail.com. Cumpre informar que o Edital pode ser obtido, 
a partir desta publicação, junto à sede da Licitada, Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, no 
setor denominado Diretoria Administrativa e Financeira, 4º andar, sala 401, de segunda à quinta-feira em 
horário comercial, e às sextas-feiras das 08 até às 12 horas, ou pelo site www.camaravc.com.br. O presente 
certame reger-se-á pelas disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, pelo Decreto Federal 
3.555/2000, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

Vitória da Conquista - BA, 07 de outubro de 2021.

______________________________________
Alison Simão Zuccari Lima

Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 036/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material 
de consumo para a rede básica de saúde, (Setor de Endemias) da Secretaria Municipal de Saúde. Data/
Hora da disputa 19/10/2021 às 10h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.
org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@
barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 04 de Outubro de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 035/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer brinquedos escola-
res em atendimento às crianças das instituições de ensino e creches do Município. Data/Hora da disputa 
19/10/2021 às 09h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/bar-
radochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca.
ba.gov.br. Barra do Choça, 04 de Outubro de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021 -FMS
CREDENCIAMENTO

O Município de Barra do Choça – Bahia, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde, em conso-
nância com a Lei Federal 8080/90, Lei 13.979/2020  e Lei nº 8.666/93, torna público que será realizada 
a CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021- FMS - para Chamamento Público para fins de CREDENCIA-
MENTO de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Saúde para atender às necessidades do 
Município de Barra do Choça/BA, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Edital ficará 
aberto para credenciamento a partir do dia  08/10/2021 das 08:30h as 17:00h, na secretaria Municipal de 
Saúde, no endereço na Av. Getúlio Vargas, 648, Centro. Edital  e Anexos estão disponíveis em www.doem.
org.br/ba/barradochoca na integra. O edital permanecerá aberto ate 31/12/2021. Outros atos referentes a 
este processo serão publicados no Diário Oficial do Município https://www.barradochoca.ba.gov.br/portal/
index.php/portal/links/10. Barra do Choça – Bahia, 07 de outubro de 2021. LEILA Paula Gomes Fonseca 
Moitinho - Secretária Municipal de Saúde de Barra do Choça Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO (2ª) DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, que fica ALTE-
RADA A DATA DA SEGUNDA SESSÃO de licitação da Tomada de Preços nº 004/2021 que 
tem por objeto a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Pavimentação em Para-
lelepípedos de Vias Públicas do Município, para o dia 08/10/2021, às 09:30h, na sala de licitações e 
contratos, no Prédio da Prefeitura Municipal de Belo Campo. Informações na Sede da Prefeitura e 
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através do Fone: 77 - 3437-2939. Belo Campo-Ba, 04/10/2021. José Henrique Silva Tigre - Prefeito 
Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO (2ª) DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, que fica ALTE-
RADA A DATA DA SEGUNDA SESSÃO de licitação da Tomada de Preços nº 005/2021 que tem 
por objeto a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Recuperação de Estradas 
Vicinais do Município, para o dia 08/10/2021, às 11:00h, na sala de licitações e contratos, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Belo Campo. Informações na Sede da Prefeitura e através do Fone: 77 - 
3437-2939. Belo Campo-Ba, 04/10/2021. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra – Bahia, em acordo com o Decreto Federal 10.024/19, 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Com-
plementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 
posteriores, torna público que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2021, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução de serviços, em caráter contínuo, de 
limpeza de vias públicas, coleta de lixo urbano e serviços correlatos do Município de Bom Jesus da Serra/
BA, compreendendo a sede do município, zona rural e distritos, com utilização de veículos, equipamentos, 
ferramentas, materiais e disponibilização de mão de obra. Sessão de abertura realizar-se-á em 22.10.2021 às 
09:00hs. O Edital encontra-se no site www.licitacoes-e.com.br e no Portal da Transparência do Município. 
Maiores informações pelo e-mail licitacoes@bomjesusdaserra.ba.gov.br. Flórence de Paula Campos Mon-
teiro – Pregoeira. Bom Jesus da Serra, 08/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, BAHIA, em conformidade com o art. 75,§ 3º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Adminis-
tração pretende realizar a Contratação de empresa para Aquisição de equipamentos para uma academia ao 
ar livre, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referencia. Eventuais interessados 
podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração 
escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas a CPL até 08/10/2021 às 08h00.

Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, através do e-mail: licitacaolici-
nio@gmail.com. Valor estimado do item é de R$ 34.183,04 (trinta e quatro mil cento e oitenta e três reais 
e quatro centavos).

Licínio de Almeida, Bahia, 04 de Outubro 2021.
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA 
CNPJ: 14.108.286/0001-38 
 

 
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA 

TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196 
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
PROCESSO Nº 078/2021 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Aquisição de equipamentos para uma academia ao ar livre, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 
 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 
OBJETIVO: Melhora a capacidade 
cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a 
resistência muscular dos membros inferiores. 
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no 
mínimo 2 ½” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 1 
½” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra 
mecânica maciça de no mínimo 1 ¼. Chapas de 
aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se 
rolamentos blindados. Tampão embutido interno 
em plástico injetado de no mínimo 2” com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo, acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e 
porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação, 
instruções de utilização e dados da fabricante. 
PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de 
poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 
3/8” x 2 ½” GARANTIA: 12 meses sob defeitos 
de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 
POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE 
USUARIO: I: 1 – D: 2 – T: 3 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos. 

 
 
 
 
 
Azul Escuro e    
Amarelo 

 

2 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA 
CNPJ: 14.108.286/0001-38 
 

 
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA 

TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196 
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
PROCESSO Nº 078/2021 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Aquisição de equipamentos para uma academia ao ar livre, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 
 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 
OBJETIVO: Melhora a capacidade 
cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a 
resistência muscular dos membros inferiores. 
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no 
mínimo 2 ½” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 1 
½” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra 
mecânica maciça de no mínimo 1 ¼. Chapas de 
aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se 
rolamentos blindados. Tampão embutido interno 
em plástico injetado de no mínimo 2” com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo, acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e 
porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação, 
instruções de utilização e dados da fabricante. 
PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de 
poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 
3/8” x 2 ½” GARANTIA: 12 meses sob defeitos 
de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 
POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE 
USUARIO: I: 1 – D: 2 – T: 3 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos. 

 
 
 
 
 
Azul Escuro e    
Amarelo 

 

3 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA 
CNPJ: 14.108.286/0001-38 
 

 
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA 

TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196 
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1,00 

ELIPTICO MECÂNICO DUPLO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm 
1’ ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1’ x 2mm. Chapas 
de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 
4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 
2mm. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1’ ¼ . 
Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico. 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de 
fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares, instruções de 
utilização e dados da fabricante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Azul Escuro e 
Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO Fortalece os 
membros superiores, melhorando a coordenação 
motora. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 
mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN 
(55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superfície a base de 
fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, 
chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela 
zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 
embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão 
embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro e  
Amarelo 
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acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M 
com identificação dos grupos musculares com 
logomarca da fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL 
Melhora a resistência aeróbica, coordenação 
motora, resistência muscular localizada e o 
sistema cardiovascular. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1 x 
1,50 mm; ¾ x 3,00 mm. Tubo trefilado 
SCHEDULLE 80. . Tubo trefilado de no mínimo 
55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no 
mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no 
mínimo 3/16’ x 1’ ¼. Barra Redonda de no mínimo 
1’ ¼ ; ¾’. Ferro redondo de no mínimo 3/8’. 
Tampão em plástico injetado de no mínimo 3’1/2. 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8”. Parafusos e porcas de 
fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; 
tratamento de superfície a base de fosfato; película 
protetiva de resina de poliester termo-endurecível 
coloridocom sistema de deposição de pó 
eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e 
acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
com identificação dos grupos musculares com 
logomarca da fabricante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos 
membros inferiores e músculos das coxas e 
pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo2’ ½ x 2 mm ; 2’ x 3 mm. Chapas de aço 
carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de 
fixação do equipamento e 2 mm para banco e 
encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e 
estampados com bordas arredondadas. Chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Parafusos e 
porcas de fixação zincadas. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo. Utiliza-setratamento de superfície 
a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester termo-endurecível coloridocom sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto 
de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado 
padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 
musculares com logomarca da fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE REMO DUPLO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. 
Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm 
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de 
fixação do equipamento e 2 mm para banco e 
encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e 
estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 
película protetiva de resina de poliester termo-
endurecível colorido com sistema de deposição de 
pó eletrostático, batentes redondos de borracha 
flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos 
zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. 
Tampão embutido interno em plástico injetado de 
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no mínimo 2’ com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Tubo único com redução de 
diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada 
de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

BARRAS PARALELAS 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 1 ½ x 1,50 mm. 
Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. 
Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 
mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e 
porcas de fixação zincadas. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ 
com acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliester termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de pó eletrostático, 
solda mig, acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 
3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da 
fabricante. 
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8 

 
 
 
 
 
 
1,00 

FLEXÃO MARINHEIRO 
Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos 
membros superiores e tronco. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
1’ ½ x 3 mm. Chapas de aço carbono de no 
mínimo 1/4”. Chapa cortada a laser. Chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliester termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M com identificação dos 
grupos musculares com logomarca da fabricante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 

 
 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

APC - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA 
DIAGONAL INCLINADO 
Fortalece e aumenta a mobilidade das articulações 
dos ombros, cotovelos e punhos, melhorando a 
coordenação motora e a amplitude articular. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3”.½” x 2,0mm; 2” x 2,0mm; 1” x 
1,50mm; ¾” x 1,20mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 3/16”; 1/8” de espessura. Utiliza-se pinos 
maciços rolamentados (rolamentos duplos – com 
dupla blindagem), tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador 
com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a 
laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo 5/8” x 1.¼” e arruela zincada de no mínimo 
5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 
3/8’. Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 
(55x47). Tampão embutido interno em plástico 
injetado de no mínimo 3”.½” e embutido de de 
metal com no mínimo 2”.¼”, ambos com 
acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
1,00 

FLEXÃO MARINHEIRO 
Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos 
membros superiores e tronco. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
1’ ½ x 3 mm. Chapas de aço carbono de no 
mínimo 1/4”. Chapa cortada a laser. Chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliester termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M com identificação dos 
grupos musculares com logomarca da fabricante. 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

APC - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA 
DIAGONAL INCLINADO 
Fortalece e aumenta a mobilidade das articulações 
dos ombros, cotovelos e punhos, melhorando a 
coordenação motora e a amplitude articular. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3”.½” x 2,0mm; 2” x 2,0mm; 1” x 
1,50mm; ¾” x 1,20mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 3/16”; 1/8” de espessura. Utiliza-se pinos 
maciços rolamentados (rolamentos duplos – com 
dupla blindagem), tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador 
com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a 
laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo 5/8” x 1.¼” e arruela zincada de no mínimo 
5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 
3/8’. Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 
(55x47). Tampão embutido interno em plástico 
injetado de no mínimo 3”.½” e embutido de de 
metal com no mínimo 2”.¼”, ambos com 
acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
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de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da 
fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

APC - JOGO DE BARRAS 3 ALTURAS 
Características: Fabricado com tubos de aço carbono 
de no mínimo 3’ ½ x 2,00 mm, 1’ ½ x 1,50 mm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm 
para ponto de fixação do equipamento; Tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliéster termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. 
Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 
3/16’, corte a laser. Fixação com chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3’ ½ com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, 
arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação dos 
grupos musculares, instruções de utilização e 
dados da fabricante. 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

PLACA ORIENTATIVA 
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no 
mínimo 2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em 
plástico injetado de no mínimo 2", com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo. Adesivo frente e verso com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho 
submerso a base de fosfato. Sistema de deposição 
de pó eletrostático com película protetiva de resina 
de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Aterramento GARANTIA: 12 meses sob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul 
Escuro e 
Amarelo 

2. JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTAÇÃO

2.1. As academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer atividade 
física, principalmente na terceira idade. Com a vantagem de ter um ambiente agradável, as aca-
demias têm aparelhos que ajudam a trabalhar a força muscular e a ativar as articulações. Atual-
mente, com um cotidiano corrido e cheio de tarefas, fica difícil arrumar tempo para atividades 
físicas. Segundo dados de pesquisas feitas por um grupo de países em desenvolvimento, mais de 
60% dos adultos que moram em regiões urbanas praticam exercícios físicos com uma frequência 
muito baixa. Então, uma ótima alternativa tanto para quem não tem tempo quanto para quem 
não tem dinheiro para ir a uma academia convencional é começar a usufruir de uma academia 
ao ar livre, essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço 
exagerado dos usuários.

Por isso elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortale-
cimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo sedenta-
rismo. Por manter contato com a natureza, é muito importante principalmente para quem tem 
muitos problemas envolvendo o trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo 
de relação algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, depressão e ou-
tros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma academia ao ar livre possibilita que 
aumente suas habilidades sociais, já que todas as pessoas dividem os aparelhos. Portanto, é de 
suma importância a Implantação da Academia ao Ar livre no Município de Licínio de Almeida. 
A Academia ao Ar Livre é composta por 11 equipamentos. Desse modo, a implantação de um 
serviço desta natureza contribui na qualificação dos serviços municipais, e consequentemente, na 
concretização das possibilidades de um envelhecimento ativo, em consonância com as Políticas 
Públicas voltadas para a População deste município.

2.2. A quantidade estimada foi elaborada visando que os equipamentos atendam todas as 
necessidades de atividade fisica do corpo.
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3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA
3.1. Considerando a necessidade de melhorar envelhecimento da população e atendimento 

aos mais carentes no qual não detem de condições para frequentar academias particulares o mu-
nicípio opitou por instalar academia ao ar livre.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DESUPRIMENTO
4.1. A aquisição dar-se-á por contratação direta, dispensa de licitação, conforme
Art. 75, da Lei 14.133/2021.
4.2. O fornecimento será efetuado em um unica remessa, com prazo de entrega não superior 

a 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do 
instrumento de contrato, se for o caso.

4.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Praça Dois de Julho N 33, 
Centro de Licínio de Almeida, no horário das 08:00 às 14:00

horas.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os bens serão recebidos:
5.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes neste termo de referencia.
5.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

neste termo, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05
(cinco) dias do recebimento provisório.
5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento doprazo.

6. HABILITAÇÃO JURIDICA/QUALIFICAÇÃO TECNICA/ REGULARIDADE FIS-
CAL E

TRABALHISTA
6.1. Para fins de contratação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de 

habilitação:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus representantes;

b) No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus admi-
nistradores;

c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consoli-
dação respectiva,

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da
União/Seguridade Social, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equi-

valente na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede da Empresa;
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
7.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Ad-

ministração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo degarantia;

7.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnicaautorizada e devem ter, 
na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por vencer, 
com a data de validade impressa em cada item;

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os arti-
gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

8.078, de1990);
7.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administra-

ção, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suasexpensas, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, o produto com avarias oudefeitos;

7.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presentelicitação;

7.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que ante-
cede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devidacomprovação;

7.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;

7.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta decontrato;

7.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quais-
quer outras que incidam ou venham a incidir na execução docontrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Contratante obriga-sea:
8.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provi-

soriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento-
definitivos;

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servi-
dor especialmentedesignado;

8.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. ESTIMATIVAS DOS PREÇOS
9.1. O setor de Compras realizou pesquisa de preços, tendo esta administração estimativa do 

valor global da contratação.
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão 

à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do Secretaria Municipal de Governo, 
2014 – Manutenção da Secretaria de Infra- Estrutura e serv. públicos, 5200 – Equipamentos e 
Material Permanente, Fonte 094400 Cessão Onerosa.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossívelreparação.

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.

12.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanha-
mento e controle da execução docontrato.

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da forne-
cedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei-
ções técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade a Lei nº 14.133, de 2021.

12.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmen-
te envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 
e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13. DA PROPOSTA COMERCIAL
13.1. Os interessados deverão apresentar proposta comercial, acompanhado dos documentos 

de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista, no Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura 
Municipal, praça 02 de Julho, 33, Centro, Licínio de Almeida- BA – CEP: 46330-000 até as 08 
horas do dia 08 de Outrubro de 2021 ou através do e-mail: licitacaolicinio@gmail.com até o res-
pectivo horário.

13.2. Não serão recebidas propostas, após o horário fixado no subitem acima.
13.3. As propostas apresentadas pelos interessados deverão conter, no mínimo:
a) Preços unitários e totais;
b) Indicação de marca dos produtos ofertados; e
c) Concordância integral com os termos consignados neste Termo de Referência.

14. CRITÉRIO DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
14.1. Menor preço global.
15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista na lei 14.133/21.
Município de Licínio de Almeida, Bahia, 04 de Outubro de 2021.
Identificação e assinatura do servidor responsável

Aprovo, em 04 de Outubro de 2021.
_________________________
Frederico Vasconcellos Ferreira

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cum-
pridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as alterações da Lei 
8.883/1994 ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, tendo objeto da licitação 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção e reparo em poços artesianos e 
sistemas de abastecimento de água no município de Licínio de Almeida - BA. O Pregoeiro ADJU-
DICA o processo licitatório. Sendo vencedora a Licitante: MIGUEL DE JESUS LIMA, vencedor 
item I com valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais);

Licínio de Almeida - BA, 03 de Setembro de 2021.

______________________________________
EDEN RODRIGUES BALEEIRO

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 8.666/93, 
com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que regulamenta no 
âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital de PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 022/2021. O objeto da licitação Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção e reparo em poços artesianos e sistemas de abastecimento de água no município de 
Licínio de Almeida. Prefeito Municipal HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora a 
licitante:

MIGUEL DE JESUS LIMA, vencedor item I com valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil 
reais);

Licínio de Almeida - BA, 03 de Setembro de 2021.

__________________________________
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONTRATADO: MIGUEL DE JESUS LIMA
CNPJ: 21.511.698/0001-80
CONTRATO: DLC319/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparo em 

poços artesianos e sistemas de abastecimento de água no município de Licínio de Almeida – BA.
Conforme discriminados no Edital de Pregão Presencial nº 022/2021.
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VALOR GLOBAL R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais);
VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2021.
ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA Nº 012/2021

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas por Lei, homologa a Dispensa de Licitação nº 012/2021, por decisão exarada pela Co-
missão de Licitação. Objeto: Locação de máquina (trator esteiras) sendo o operador, combustível 
e demais insumos a cargo do

CONTRATANTE 01/09/2021 a 30/09/2021. Sendo ratificada a contratação da EMPRE-
SA: CIVALERG CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO CNPJ 
18.694.089/0001-07

Licínio de Almeida – Bahia, 01 de Setembro de 2021.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, através do Prefeito, ratifica a Dispensa de Lici-
tação nº 012/2021, por decisão exarada pela Comissão de Licitação em 01/09/2021.

Licínio de Almeida – Bahia, 01 de Setembro de 2021.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº DLC 321/2021

MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA Nº 012/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONTRATADO: CIVALERG CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO 

GAVIÃO
CNPJ: 18.694.089/0001-07
OBJETO: Locação de máquina (trator esteiras) sendo o operador, combustível e demais in-

sumos a cargo do
CONTRATANTE.
VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
VIGÊNCIA: Da data de assinatura até 30 de Setembro de 2021.
ASSINATURA: 01/09/2021.

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que o extrato do contrato acima foi devidamente publi-
cado na forma da legislação em vigor e na forma do disposto na Lei Orgânica do Município de 
Licínio de Almeida.

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

Prefeito Municipal

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA Nº 011/2021

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas por Lei, homologa a Dispensa de Licitação nº 011/2021, por decisão exarada pela 
Comissão de Licitação. Objeto: Contratação de empresa para assessoria e consultoria nos ambien-
tes virtuais da plataforma: SIMEC PAR (Sistema Integrado de Monitoramento e Controle), pelo 
período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Sendo ratificada a contratação da EMPRESA:
R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI – ME
CNPJ: 26.561.438/0001-32.

Licínio de Almeida – Bahia, 01 de Setembro de 2021.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, através do Prefeito, ratifica a Dispensa de Lici-
tação nº 011/2021, por decisão exarada pela Comissão de Licitação em 01/09/2021.

Licínio de Almeida – Bahia, 01 de Setembro de 2021.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DLC 320/2021

MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA Nº 011/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONTRATADO: R C A ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI – ME
CNPJ: 26.561.438/0001-32
OBJETO: Contratação de empresa para assessoria e consultoria nos ambientes virtuais da 

plataforma: SIMEC PAR
(Sistema Integrado de Monitoramento e Controle).
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).
VIGÊNCIA: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURA: 01/09/2021.

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que o extrato do contrato acima foi devidamente publi-
cado na forma da legislação em vigor e na forma do disposto na Lei Orgânica do Município de 
Licínio de Almeida.

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021  

O Município de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna 
público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 18/10/2021 às 08:30h, a Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 029/2021. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de motores bombas de poços artesianos deste Município, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos. 
Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça da Ban-
deira, 30 – Centro – CEP 46.270-000. Fone: (77) 3440-2337. Outros atos referentes a este processo serão 
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá 
– Bahia, 01 de Outubro de 2021. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021  

O Município de Piripá - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna 
público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 18/10/2021 às 10:00h, a Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 030/2021. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisi-
ção de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital e seus Anexos. Informações 
e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, 30 – 
Centro – CEP 46.270-000. Fone: (77) 3440-2337. Outros atos referentes a este processo serão publicados 
exclusivamente no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.piripa.ba.io.org. Piripá – Bahia, 01 
de Outubro de 2021. Adalberto Gonçalves Jardim – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de 
Janeiro de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, 
de 02 de Janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, 
torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 064/2021 do tipo menor preço Global, com 
modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para Eventual Prestação de Serviços de 
Roçagem Manual das Estradas do Município de Poções/Ba, de acordo com as especificações cons-
tantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.
bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste 
processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://pocoes.ba.gov.br/portal/. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 14/10/2021 até 26/10/2021 às 08:15h. Início da sessão 
de disputa eletrônica: 26/10/2021, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 
3431-5800. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de 
Janeiro de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, 
de 02 de Janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, 
torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 067/2021 do tipo menor preço por Global, 
com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Refeições 
e Quentinhas/Marmitex Destinado aos Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Saúde no 
Exercício da Função na Cidade de Vitória da Conquista/Ba, de acordo com as especificações cons-
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tantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.
bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste 
processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://pocoes.ba.gov.br/portal/. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 08/10/2021 até 22/10/2021 às 10:15h. Início da sessão 
de disputa eletrônica: 22/10/2021, às 10:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 
3431-5800. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de 
Janeiro de 2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, 
de 02 de Janeiro de 2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, 
torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 068/2021 do tipo menor preço por Item, com 
modo de disputa “aberto”. OBJETO: Contratação de Empresa Para Aquisição de Veículos Novos 
Tipo Pick-Up para atender a Demanda da Rede Municipal de Ensino bem como da Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será 
realizado no site Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras, no qual 
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site 
Diário Oficial do Município: https://pocoes.ba.gov.br/portal/. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: de 08/10/2021 até 22/10/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/10/2021, 
às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com e (77) 3431-5800. Irenilda Cunha de 
Magalhães - Prefeita Municipal.


