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PÁGINA CERTIFICADA

13 de dezembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 024/2022

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: TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.768.523/0001-21, com 
sede na Cidade de Vitória da Conquista/BA, Pc. Presidente Tancredo Neves, 86, Andar 5, Sala 
505, Conquista Center, Bairro Centro, CEP 45.000-525, Vitória da Conquista - BA.

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de natureza contínua de vigilância eletrôni-
ca a distância das instalações e equipamentos constantes das dependências do terreno reser-
vado à instalação da Torre da Rádio Câmara, por meio de sistema de alarme, com gravação de 
imagens, com fornecimento, em locação, e instalação dos equipamentos de sistema de alarme 
sonoro com sensores e circuito fechado de televisão (monitoramento de CFTV) incluindo ma-
nutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, sendo a operação inin-
terrupta (vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana) durante toda a vigência contratual, 
para a Câmara Municipal de Vitória Da Conquista, conforme condições, local e quantidades 
estabelecidas em seu Processo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica.

VALOR TOTAL: R$ 13.021,60 (treze mil vinte e um reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 13 de dezembro de 2022 a 13 de dezembro de 2023.
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2022: DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2022
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2022.

Luis Carlos Batista de Oliveira
Presidente do

Legislativo Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2022

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 de prestação de serviços de natureza contínua de vigilância eletrôni-
ca a distância das instalações e equipamentos constantes das dependências do terreno reser-
vado à instalação da Torre da Rádio Câmara, por meio de sistema de alarme, com gravação de 
imagens, com fornecimento, em locação, e instalação dos equipamentos de sistema de alarme 
sonoro com sensores e circuito fechado de televisão (monitoramento de CFTV) incluindo ma-
nutenção e assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, sendo a operação inin-
terrupta (vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana) durante toda a vigência contratual, 
para a Câmara Municipal de Vitória Da Conquista, conforme condições, local e quantidades 
estabelecidas em seu Processo.

Favorecido: TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ nº 07.768.523/0001-21
Valor Total: R$ 13.021,60 (treze mil vinte e um reais e sessenta centavos)
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.

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2022.

Gleide Cajaíba Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação

Decreto 3519/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 017/2022

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: P C MELHOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. 
Luiz Tarquinio Pontes, Nº 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Bairro Buraquinho, Lauro 
De Freitas - BA, inscrita no CNPJ sob n.º 40.567.546/0001-43.

OBJETO: Aditivo ao Contrato n.º 017/2022, conforme cláusula 8, com supressão do quantita-
tivo contratado em 3,206445778%, o acréscimo do quantitativo contratado em 18,350647024%, 
prorrogação do prazo contratual e de execução da obra, conforme justificativa técnico-legal, pla-
nilhas orçamentárias e cronograma fisico-financeiro anexos a este termo. Mantém-se as demais 
condições previstas no contrato inicial, que é a contratação de empresa de engenharia para exe-
cução da obra de reforma na sede da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - CMVC, confor-
me condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Ju-
rídica.

VALOR: R$ 47.744,36 (quarenta e sete mil reais, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta 
e seis centavos).

VIGÊNCIA: Prorroga-se o prazo de vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, de 16 de 
janeiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.

PROCESSO LICITATÓRIO 021/2022: TOMADA DE PREÇOS 001/2022
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2022.

Luís Carlos Batista de Oliveira
Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Presidente

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2022

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 de prestação de serviços de natureza contínua de vigilância eletrônica 
a distância das instalações e equipamentos constantes das dependências do terreno reservado à 
instalação da Torre da Rádio Câmara, por meio de sistema de alarme, com gravação de imagens, 
com fornecimento, em locação, e instalação dos equipamentos de sistema de alarme sonoro 
com sensores e circuito fechado de televisão (monitoramento de CFTV) incluindo manutenção e 
assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos, sendo a operação ininterrupta (vinte 
e quatro horas por dia, sete dias da semana) durante toda a vigência contratual, para a Câmara 
Municipal de Vitória Da Conquista, conforme condições, local e quantidades estabelecidas em 
seu Processo.

Favorecido: TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ nº 07.768.523/0001-21
ENDEREÇO: Pc. Presidente Tancredo Neves, 86, Andar 5, Sala 505, Conquista Center, Bairro 

Centro, CEP 45.000-525, Vitória da Conquista - BA.
Valor Total: R$ 13.021,60 (treze mil vinte e um reais e sessenta centavos)

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

Vitória da Conquista, 13 de dezembro de 2022.

________________________________
Luis Carlos Batista 

Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA


