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PÁGINA CERTIFICADA

02 de setembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 015/2022

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: HB ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica, estabelecida na Fazenda Pal-
meira, nº. 20, Letra E, Povoado Cafezal, Barra do Choça/BA, CEP 45.120-000, inscrita no CNPJ 
sob n.º 36.950.596/0001-38.

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de Manutenção Corretiva, com fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusiva, 
ferramentas, equipamentos, peças, materiais de consumo, materiais de reposição imediata e 
quaisquer outros necessários à execução dos serviços para substituição da tubulação dos dois 
reservatórios que alimentam as caixas de água da parte superior do prédio, juntamente com a 
substituição dos cabos e boias elétricas, que vem ocasionando transtornos pela falta de água 
na edificação, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo 
contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica

VALOR TOTAL: R$ 6.335,00 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 02 de setembro de 2022 a 02 de novembro de 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022: DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2022
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 02 de setembro de 2022.

________________________________
Luis Carlos Batista 

Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, nome-
ada pelo Decreto 3519/2022, em cumprimento a ratificação procedida pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, pela emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar 
o presente extrato. 

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de Manutenção Corretiva, com fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusiva, 
ferramentas, equipamentos, peças, materiais de consumo, materiais de reposição imediata e 
quaisquer outros necessários à execução dos serviços para substituição da tubulação dos dois 
reservatórios que alimentam as caixas de água da parte superior do prédio, juntamente com a 
substituição dos cabos e boias elétricas, que vem ocasionando transtornos pela falta de água 
na edificação, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo 
contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.

Favorecido: HB ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.950.596/0001-38

Valor Total: R$ 6.335,00 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais)
Dotação Orçamentária: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 02 de setembro de 2022.

_______________________________________________
Gleide Cajaíba Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 3519/2022

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022

Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato 
e RATIFICO 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: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de Manutenção Corretiva, com fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusi-
va, ferramentas, equipamentos, peças, materiais de consumo, materiais de reposição imediata e 
quaisquer outros necessários à execução dos serviços para substituição da tubulação dos dois 
reservatórios que alimentam as caixas de água da parte superior do prédio, juntamente com a 
substituição dos cabos e boias elétricas, que vem ocasionando transtornos pela falta de água na 
edificação, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo contem-
plar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.

Favorecido: HB ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.950.596/0001-38
ENDEREÇO: Fazenda Palmeira, nº. 20, Letra E, Povoado Cafezal, Barra do Choça/BA, CEP 

45.120-000
Valor Total: R$ 6.335,00 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais)

FUNDAMENTO LEGAL – Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 02 de setembro de 2022.

________________________________
Luis Carlos Batista 

Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA


