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ITEM QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

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 Administração 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 interesESTADO
DA BAHIA
sados em apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, através do e-mail: licitacaolicinio@gmail.com.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
Valor estimado do item é de R$ 34.183,04 (trinta e quatro mil cento e oitenta e três reais e quatro centavos).
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CNPJ: 14.108.286/0001-38

Licínio de Almeida, Bahia, 04 de Outubro 2021.
TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE
PROCESSO
NºREFERÊNCIA
078/2021

DESCRIÇÃO
COR
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 Azul Escuro e
no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico. Amarelo
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.

PROCESSO Nº 078/2021
1. OBJETO
1. OBJETO
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QUANT. DESCRIÇÃO
COR
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
OBJETIVO:
Melhora
a
capacidade
cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a
resistência muscular dos membros inferiores.
1,00

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no
Azul Escuro
mínimo 2 ½” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 1
Amarelo
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.
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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.
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PÁGINA CERTIFICADA
O JORNAL DO SUDOESTE
confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

3

TELEFONE(FAX)
(77)
3463-2196 DE ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
LICÍNIO

ITEM QUANT
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA
TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com

DESCRIÇÃO
COR
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 Azul Escuro e
termo-endurecível colorido com sistema de
Amarelo
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

1,00

DESCRIÇÃO
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

COR

Azul Escuro
e Amarelo
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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
Azul Escuro
1,00
www.jornaldosudoeste.com
mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no
e Amarelo
Brumado, de 04
de Otubro
mínimo
3/16’ xde
1’ 2021
¼. Barra Redonda de no mínimo
ITEM QUANT
1’
¼
;
¾’.
Ferro
redondo
de
no
mínimo
3/8’.
Edição - DIÁRIA
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;
7
1,00
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.
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DESCRIÇÃO
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 termoendurecível 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

1,00

ITEM
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Azul
Escuro e
Amarelo

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

de alta fixação com identificação dos grupos
musculares, instruções de utilização e dados da
fabricante.

ITEM

1,00

COR

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

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA
ESTADO DA BAHIATELEFONE(FAX) (77) 3463-2196
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com

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.
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QUANT DESCRIÇÃO

Azul Escuro
e Amarelo

CNPJ: 14.108.286/0001-38

DESCRIÇÃO
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,
PÁGINA
CERTIFICADA
soldaO JORNAL
mig, acabamentos
em plástico injetado
DO SUDOESTE
e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo
confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
3M de
alta diretamente
fixação no
com
dos grupos
quando
visualizado
portalidentificação
https:
musculares, instruções de utilização e dados da
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais
fabricante.

DESCRIÇÃO
COR
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
1,00
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Tratamento de Azul Escuro
e Amarelo
superfície a base de fosfato; película protetiva de
resina de poliester termo-endurecível colorido com
6
de Nº33
deposição
de pó
eletrostático.
Adesivo
PRAÇA 02 sistema
DE JULHO,
– CENTRO
– LICINIO
DE ALMEIDA
– BAHIA
refletivoTELEFONE(FAX)
destrutivo 3M(77)com
identificação dos
3463-2196
grupos
com logomarca da fabricante.
Email: musculares
prefeituramunicipallicinio@hotmail.com

1,00
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QUANT

Azul Escuro
e Amarelo

QUANT

COR

PRAÇA 02
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ESTADO
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DESCRIÇÃO
COR
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
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA
fixação do equipamento e 2 mm para banco e
TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196
encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e
Email:
prefeituramunicipallicinio@hotmail.com
estampados com bordas arredondadas. Chumbador
Azul Escuro
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Parafusos e
1,00
porcas de fixação zincadas. Tampão embutido
e Amarelo
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.

ITEM QUANT

DESCRIÇÃO
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
instruções de utilização e dados da
DAmusculares,
BAHIA
fabricante.
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de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta
fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante.

QUANT

COR

Azul Escuro
e Amarelo
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1,00

DESCRIÇÃO
COR
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.
Azul
Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x
Escuro e
3/16’, corte a laser. Fixação com chumbador
Amarelo
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.

ITEM QUANT

DESCRIÇÃO
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.

COR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

defeitos de fabricação.

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 academias têm aparelhos que ajudam a trabalhar a força
muscular e a ativar as articulações. Atualmente, 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 fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de
saúde provocados pelo sedentarismo. 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 outros 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.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR
Nº006/2021
O Município de Igaporã/BA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura
do Chamamento Público nº 0006/2021, para credenciamento de grupos formais ou informais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais ou suas organizações e fornecedores individuais para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados ao atendimento da alimentação escolar
dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Os interessados que atenderem às exigências do Edital, deverão
apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda a partir no dia 18/10/2021, às 09h00min. O
Edital completo poderá ser solicitado através do seguinte e-mail: licitacao@igapora.ba.gov.br ou acessando
o site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-Ba, 04 de outubro de 2021. Luís Carlos Neves Souza – Presidente
da CPL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0253/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0153/2021
O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0153/2021, recomendada com base no artigo 75, Inciso II, da Lei
Federal nº 14133/21, e suas alterações. CONTRATADO: SILVIO FERNANDES CINTRA EIRELI - ME,
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 34.308.603/0001-77, com sede RUA CORONEL AUGUSTO, S/N,
CENTRO, IGAPORÃ-BA, CEP: 46.490-000, cujo OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de
equipamentos para compor a rede de internet na sede da prefeitura Municipal de Igaporã e suas secretarias.
VALOR GLOBAL: R$ 29.975,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta e cinco reais), Igaporã - Bahia, 22
de Setembro de 2021 – Newton Francisco Neves Cotrim - Prefeito.

2.2. A quantidade estimada foi elaborada visando que os equipamentos atendam
todas as necessidades de atividade fisica do corpo.
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 município opitou por instalar academia ao ar livre.
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA
TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

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 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 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 aquisição 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.

EXTRATO DE CONTRATO

PÁGINA CERTIFICADA
O JORNAL DO SUDOESTE
confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

Contrato: N.º 0256-21-PMI
Dispensa: Nº 0154-21D-PMI
Processo Administrativo: Nº 0254/2021
Contratada: MILTON RODRIGUES LADEIA - EPP, inscrita no CPF sob o nº 73.813.149/000163.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis e cadeiras, em atendimento a
Prefeitura Municipal de Igaporã – Bahia, e suas Secretarias.
Valor Global: R$ 11.123,00 (onze mil e cento e vinte e três reais)
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Brumado, de 04 de Outubro de 2021

lidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial, dos quais o Fundo
Municipal de Saúde não possua em seu quadro de profissionais da saúde, conforme
solicitação do Fundo Municipal de Saúde, visando atender a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de Igaporã.
Valor Global: R$ 304.155,00 (trezentos e quatro mil e cento e cinquenta e cinco reais).

Vigência: 24 de setembro a 31 de outubro de 2021.
Base Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93.
Igaporã - BA, 24 de setembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0241-21-PMI
Pregão Presencial: Nº 0003-21PE-PMI
Processo Administrativo: Nº 0120/2021
Contratado: WESTER CARLOS OLIVEIRA SILVA - EPP, inscrito no CNPJ: sob o nº
04.453.719/0001-39.
Objeto: Contratação de Empresa do aquisição de gêneros alimentícios para a Prefeitura
Municipal de Igaporã e todas as suas Secretarias.
Valor Global: R$ 59.749,79 (cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e
setenta e nove centavos).

Vigência: 02 de setembro a 30 de setembro de 2021.
Base Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações.
Igaporã - BA, 02 de setembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0242-21-FMS
Inexigibilidade de Licitação: Nº 0050-21I-FMS
Processo Administrativo: Nº 0244/2021
Contratada: FRANCISCO JOSE CARDOSO DE CASTRO - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº
28.067.489/0001-38.
Objeto: Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos
através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, para atendimento aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal de saúde, interessadas em
prestar serviços de saúde nas especialidades médicas, destinados a pacientes em situação de vulnerabi-

PÁGINA CERTIFICADA
O JORNAL DO SUDOESTE
confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

Vigência: 06 de setembro de 2021 a 06 de setembro de 2022.
Base Legal: Art. 25, Caput da Lei 8.666/93.
Igaporã - BA, 06 de setembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0244-21-PMI
Pregão Eletrônico: Nº 0003-21PE-PMI
Processo Administrativo: Nº 0120/2021
Contratada: SERGIO BATISTA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 23.894.440/0001-35.
Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios em geral, para atender a
demanda da Prefeitura Municipal de Igaporã-Ba e suas Secretarias.
Valor Global: R$ 10.135,00 (dez mil cento e trinta e cinco reais).

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, de 04 de Otubro de 2021
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Contratada: ESPACO CUIDAR PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA LTDA - ME, inscrita no
CNPJ: sob o nº 29.781.881/0001-07.
Objeto: Contratação de empresa especializada que tem como objetivo orientação para
alimentação do Censo 2021, formação da equipe local na aplicação do TED II, a supervisão
da aplicação e a correção dos resultados para atender a Secretaria Municipal de Educação do
Município de Igaporã-Ba.
Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Vigência: 10 de setembro a 30 de setembro de 2021.

Vigência: 24 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.

Base Legal: Art. 25, Inc. II da Lei 8.666/93.

Igaporã - BA, 10 de setembro de 2021.

Igaporã - BA, 24 de Setembro de 2021.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0071/2021

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0250-21-PMI
Pregão Presencial: Nº 0004-21PP-PMI
Processo Administrativo: Nº 0059/2021
Contratada: ELISMAR DE SOUZA NEVES - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 17.013.478/0001-59.
Objeto: Contratação de Empresa do ramo para fornecimento de material para construção
em geral, em atendimento à Prefeitura Municipal de Igaporã e suas secretarias, com entrega
programada para o ano de 2021.
Valor Global: R$ 35.070,20 (trinta e cinco mil e setenta reais e vinte centavos).

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 0071/2021, que faz entre o MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, CNPJ
nº 13.811.484/0001-09, sito à Praça Bernardo de Brito, 430 – Centro – Igaporã – Bahia, e a Empresa: WALTER
DE JESUS PEREIRA DE IGAPORA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.271.666/0001-42, Inscrição Estadual nº
013.866.745, situado na Rua Maranhão, Nº 220, Deposito, Bairro Vila Fagundes, Igaporã-Bahia, CEP: 46.490000. Aditivo de valor de Gás (GLP) previsto no Contrato Original, que fica acrescido em 12,68% (doze virgula
sessenta e oito por cento) no valor unitário, passando de R$ 71,00 (setenta e um reais) para R$ 80,00 (oitenta
reais), para que possa suprir a demanda do município de Igaporã e suas respectivas secretarias. Igaporã-Ba, em
09 de Setembro de 2021. Newton Francisco Neves Cotrim - Prefeito Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044/2021
OBJETO DO CREDENCIAMENTO: Constitui objeto deste processo licitatório o credenciamento para
a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública
municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas, destinados a pacientes
em situação de vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não possua em seu quadro de profissionais da saúde, conforme solicitação do Fundo Municipal
de Saúde, para atender aos munícipes do Município de Igaporã/Ba.
A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o Fundo Municipal de Saúde, recebeu documentos
e credenciou a empresa:
• FRANCISCO JOSE CARDOSO DE CASTRO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ nº 28.067.489/0001-38, com sede na Rua Antônio Virgílio Fernandes, nº 65, Sala 1, Centro no Município de Matina-Ba, CEP: 46.480-000, credenciado no ITEM 01, ITEM 02, ITEM 03 e ITEM 09 do termo de
referência do Edital.

Vigência: 16 de setembro a 30 de setembro de 2021.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - Ba, 16 de setembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0254-21-PMI
Dispensa: Nº 0153-21D-PMI
Processo Administrativo: Nº 0253/2021
77.

Contratada: SILVIO FERNANDES CINTRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 34.308.603/0001Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para compor a rede de internet na
sede da prefeitura Municipal de Igaporã e suas secretarias.
Valor Global: R$ 29.975,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta e cinco reais).

Igaporã – Bahia, 06 de setembro de 2021.
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CACULÉ • BAHIA

LUÍS CARLOS NEVES SOUZA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
DA CPL LICITAÇÕES - REPUBLICAÇÃO

SEGUNDA•FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2021 • ANOPRESIDENTE
XVI | N º 1944

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

Vigência: 22 de Setembro a 31 de Outubro de 2021.
Base Legal: Art. 75, Inc. II da Lei 14.133/21.
Igaporã - BA, 22 de setembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0257-21-PMI
Inexigibilidade de Licitação: Nº 0053-21I-PMI
Processo Administrativo: Nº 0255/2021

PÁGINA CERTIFICADA
O JORNAL DO SUDOESTE
confirma a autenticidade do (s) documentos (s)
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais
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O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro
municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 021/2021, cujo objeto é o registro de preços objetivando a contratação de pessoa
jurídica visando a execução de serviços mediante a locação de máquinas pesadas e por hora
trabalhadas para atender às demandas da Secretaria de Obras e Saneamento deste Município.
Realizado no dia 17 de setembro de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
CACULÉ • BAHIA
Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da
LICITAÇÕES
SEGUNDA•FEIRA,
04
DE
OUTUBRO
DE
2021
•
ANO
XVI
|
N
º
1944
plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como- REPUBLICAÇÃO
vencedor(s) a(s)
empresa(s): CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito priva
inscrita no CNPJ sob o n° 20.795.839/0001-70, com um valor total de R$ 1.800.420,00 (um
milhão, oitocentos mil, quatrocentos e vinte reais). O prefeito adjudica o objeto desta licitação
a referida empresa por haver intenção de recurso. Caculé, 01 de outubro de 2021. Pedro Dias
da Silva – Prefeito Municipal.
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021
O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal
nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a homologação da licitação na
modalidade - Pregão Eletrônico nº 021/2021, cujo objeto é o registro de preços objetivando a
contratação de pessoa jurídica visando a execução de serviços mediante a locação de máquinas
pesadas e por hora trabalhadas para atender às demandas da Secretaria de Obras e Saneamento deste
Município, Realizado no dia 17 de setembro de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura
Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da
plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s):
CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito priva inscrita no CNPJ sob o n°
20.795.839/0001-70, com um valor total de R$ 1.800.420,00 (um milhão, oitocentos mil, quatrocentos
e vinte reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse
procedimento licitatório no dia 04 de outubro de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

