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EXTRATO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 024/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 208/2022, à empresa: ADELMIR SANTANA CORREIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 37.878.974/0001-82, no seguinte valor global R$ 1.737.500,00 (um milhão setecentos e trinta e sete
mil e quinhentos reais). Tipo: Menor preço por valor global. Objeto: contratação de empresa, visando à prestação
de serviços de locação, montagem e desmontagem de som, palco e iluminação, estruturas e demais itens
necessários para a realização dos eventos festivos e institucionais deste município. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Cipó - Bahia, 22 de junho de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 024/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 024/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 208/2022.
Objeto: contratação de empresa, visando à prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de
som, palco e iluminação, estruturas e demais itens necessários para a realização dos eventos festivos e
institucionais deste município. Tipo: Menor preço valor global. Empresa: ADELMIR SANTANA CORREIA EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 37.878.974/0001-82, no seguinte valor global: R$
1.737.500,00 (um milhão setecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 22 de junho de 2022.
.
José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022-SRP

O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo
licitatório realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 023/2022-SRP autuado nos autos do
Processo Administrativo Nº. 0186/2022, à empresa: CÉU METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.40.350.864/0001-58, nos seguintes
valores globais: R$ 412.424,00 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) para o
item 01; R$ 145.914,00 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais) para o item 02;
R$ 41.395,00 ( quarenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais) para o item 03; R$ 7.774,00 (
sete mil, setecentos e setenta e quatro reais) para o item 04; R$ 39.865,00 ( trinta e nove mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais) para o item 05; R$ 24.600,00 ( vinte e quatro mil e seiscentos
reais) para o item 06; R$ 73.125,00 ( setenta e três mil, cento e vinte e cinco reais) para o item 07; R$
8.372,00 ( oito mil, trezentos e setenta e dois reais) para o item 08; R$ 29.141,00 ( vinte e nove mil,
cento quarenta e um reais) para o item 09; R$ 57.596,00 ( cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa
e seis reais) para o item 10; R$ 220.335,00 ( duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais)
para o item 11; R$ 118.915,00 ( cento e dezoito mil, novecentos e quinze reais) para o item 12; R$
169.128,00 ( cento e sessenta e nove mil, cento e vinte e oito reais) para o item 13; R$ 209.358,00 (
duzentos e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais) para o item 14; R$ 34.697,00 ( trinta e quatro
mil, seiscentos e noventa e sete reais) para o item 15 e R$ 137.676,00 ( cento e trinta e sete mil e
seiscentos e setenta e seis reais) para o item 16 . Tipo: Menor preço por valor global por item.
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para aquisição de mobiliários para
atender as escolas do município de Cipó, conforme termo de convênio nº 056/2022– firmado entre o
Município de Cipó e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Cipó - Bahia, 13 de junho de 2022.

EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 023/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei
Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo
licitatório realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº. 023/2022-SRP, autuado nos autos do
Processo Administrativo Nº. 0186/2022. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para aquisição de mobiliários para atender as escolas do município de Cipó, conforme termo
de convênio nº 056/2022– firmado entre o Município de Cipó e a Secretaria da Educação do Estado
da Bahia - SEC. Tipo: Menor preço valor global por item. Empresa: CÉU METAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.40.350.864/000158, nos seguintes valores globais: R$ 412.424,00 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais) para o item 01; R$ 145.914,00 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e quatorze
reais) para o item 02; R$ 41.395,00 ( quarenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais) para o
item 03; R$ 7.774,00 ( sete mil, setecentos e setenta e quatro reais) para o item 04; R$ 39.865,00 (
trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) para o item 05; R$ 24.600,00 ( vinte e quatro mil
e seiscentos reais) para o item 06; R$ 73.125,00 ( setenta e três mil, cento e vinte e cinco reais) para
o item 07; R$ 8.372,00 ( oito mil, trezentos e setenta e dois reais) para o item 08; R$ 29.141,00 ( vinte
e nove mil, cento quarenta e um reais) para o item 09; R$ 57.596,00 ( cinquenta e sete mil,
quinhentos e noventa e seis reais) para o item 10; R$ 220.335,00 ( duzentos e vinte mil, trezentos e
trinta e cinco reais) para o item 11; R$ 118.915,00 ( cento e dezoito mil, novecentos e quinze reais)
para o item 12; R$ 169.128,00 ( cento e sessenta e nove mil, cento e vinte e oito reais) para o item
13; R$ 209.358,00 ( duzentos e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais) para o item 14; R$
34.697,00 ( trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais) para o item 15 e R$ 137.676,00 (
cento e trinta e sete mil e seiscentos e setenta e seis reais) para o item 16 .
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.
Cipó - Bahia, 14 de junho de 2022.
.
José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cipó no uso de suas atribuições legais resolve: Homologar o presente procedimento
de licitação realizado através da Chamada Pública N°002/2022, uma vez que, de acordo com os instrumentos
ora apresentados no presente processo e no competente Parecer Jurídico, tudo transcorreu dentro da legalidade
e nos preceitos da Lei N° 8.666/93 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por
bem HOMOLOGAR o presente procedimento. ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente
processo HOMOLOGADO.
ADJUDICAÇÃO
Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta na
Chamada Pública nº 002/2022, efetuamos a ADJUDICAÇÃO em favor da licitante: ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES E ARTESÃO DA FAZENDA BARRO BRANCO E ADJACENCIAS, inscrita no
CNPJ/MF: 43.197.439/0001-69, com o valor de R$ 315.224,93 (trezentos e quinze mil, duzentos e vinte e quatro
reais e noventa e três centavos), nos termos do Instrumento Convocatório, que tem por Objeto: aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica
pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada
Pública n.º 002/2022, e seus anexos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Cipó, 07 de junho de 2022.
José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 003/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cipó no uso de suas atribuições legais resolve: Homologar o presente procedimento
de licitação realizado através da Modalidade Convite N° 003/2022, do Tipo Menor Valor Global, uma vez que,
de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo e no competente Parecer Jurídico, tudo
transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei N° 8.666/93 e suas demais alterações, após Adjudicação
da Comissão Permanente de Licitação, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o
presente procedimento. ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em
favor da empresa TATIANE DOS REIS SOUZA ME –CNPJ: 11.551.706/0001-68, com o valor global de R$
128.170,00 (Cento e vinte e oito mil reais cento e setenta reais), nos termos da Adjudicação da Comissão
Permanente de Licitação.
ADJUDICAÇÃO
Efetuamos a ADJUDICAÇÃO para que a HOMOLOGAÇÃO produza seus efeitos jurídicos e legais e de acordo
com o que consta do Convite nº 003/2022, em favor da licitante: TATIANE DOS REIS SOUZA ME – CNPJ:
11.551.706/0001-68, totalizando em 128.170,00 (Cento e vinte e oito mil reais cento e setenta reais, nos termos
do Instrumento Convocatório, que tem por Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de
recarga de toners e cartuchos para impressoras, para atender as demandas das diversas secretarias do
município de cipó/BA, conforme condições estabelecidas no Convite nº 003/2022 e seus anexos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Cipó/BA, 01 de junho de 2022.
José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa ADELMIR SANTANA CORREIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 37.878.974/0001-82, situada Dt Povoado Curral Velho, Zona Rural, Monte Santo-BA, CEP: 48.800-000, neste
ato representada por Adelmir Santana Correia, inscrito no CPF/MF sob o n.º 860.329.965-06, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 024/2022, com abertura
em 26/05/2022, homologado em 22/06/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013,
no que for pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao
processo em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é R$ 1.737.500,00 (um milhão setecentos e
trinta e sete mil e quinhentos reais), com os seguintes valores unitários:

Item

Descrição

Und

Qtd.

V. Unit

V. Total

R$ 1.600,00

R$

32.000,00

R$

50,00

R$

50.000,00

R$ 2.300,00

R$

46.000,00

R$

50,00

R$

50.000,00

1

Elevado para policiamento 2x2 com cobertura e toldo

Und.

20

2

Entrada com disciplinadores de 2x1,20mt.

Und.

1.000

3

Estrutura de camarim climatizado, com área mínima de
20², com menos 2 (dois) spots de lâmpadas de 100wt e
pelo menos 2 (duas) tomadas, mobiliada pelo menos com
sofá de 2 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo
transporte,
montagem,
instalações
necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.

Und.

20

4

Fechamento chapas metálicas com estrutura de ferro e
galvanizada medindo 2,20mt. de altura x2mt. de largura. É
fixado por mão de força que evita o deslocamento do
material, bem como pinado em sua base. Todo o
fechamento deve ser colocado de forma alinhada e sólida.

Und.

1.000

5

Gerador de 180 kva de potência, contêiner silenciado,
chave reversora, silencioso, sistema de regulagem
eletrônica de velocidade. O gerador deverá ser entregue
abastecido e em conformidade com as normas
técnicas.

Dár.

40

R$ 2.500,00

R$

100.000,00

6

Grid para palco, medindo 10X8, em alumínio p50 com 2
linhas paralelas em q30.

Dár.

20

R$ 2.800,00

R$

56.000,00

7

House mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço
galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 05,00
m x 05,00 m x 00,60 m e 02,40 m de pé-direito, com
cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um)
canhão seguidor. marca.

Dár.

20

R$ 2.400,00

R$

48.000,00

8

Iluminação básica iluminação básica para evento de
pequeno porte, luz cênica de móveis, luzes de led moving
lights, luzes quentes e frias, refletores diversos, mesa
profissional para controle de iluminação, incluindo
transporte, montagem, instalação, operadores e
desmontagem.

Dár.

20

R$ 3.800,00

R$

76.000,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

9

Iluminação profissional - com efeitos, 24 bem 200, 01
painel de led p6 tamanha 6x4, 24 par led, 18 pa 64, 04
mini brut c/ 4, 04 strobe de 1.500, 01 mesa de luz volaite,
02 máquinas de fumaça com circulador, 01 GE alumínio
p30 10x08 completo, p30 com slive, pau de carga, talhas,
parafusos, base, suporte, totalizando 78m de alumínio.

Dár.

20

R$ 8.400,00

R$

168.000,00

10

Mini trio: Prestação de serviços de locação de mini trio.
Especificações técnicas: Lateral direita: 24 low (grave); 16
mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twitees.
Lateral esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio
grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low
(grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas).
Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid
altas (cornetas); periféricos: 01 mesa de som digital de 32
canais; 01 equalizador; 02 crossover digitais; 01
processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores: 14
amplificadores;
11
amplificadores
times;
10
amplificadores; sistema de palco: 06 monitores de voz; 01
retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para
teclado (via fone); 01 retorno para contrabaixo (via fone);
01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12
pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhão trucado;
01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w;
palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá
ser entregue abastecido e em conformidade com as
normas de transito. O custo de hospedagem e
alimentação da equipe técnica é de responsabilidade
do contratado.

Dár.

15

R$ 7.500,00

R$

112.500,00

11

Palco em estrutura de alumínio tubular, medindo: 8,00m
de largura útil (boca de cena) x 8,00m de profundidade x
6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas
de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x
1,0m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso
onde ficará o público, podendo variar), com cobertura, em
lona anti-chamas preta por dentro e cinza por fora, ante
fungo e blackout, barricadas ante avalanche articuladas,
com largura de 1m e altura de 1m. Piso do palco com
forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e
aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e
pilares em tubos patentes, tendo tablado com
compensado naval de 15 mm), com fechamento nas
áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para
o piso, podendo ser montada na lateral, 02 torres de P.A.
Fly. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com
painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com
cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados
com canton eiras de polietileno do chão até a altura de
2m.

Dár.

20

R$ 4.000,00

R$

80.000,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

12

Palco em estrutura de alumínio tubular, medindo: 12,00m
de largura útil (boca de cena) x 12,00m de profundidade x
10m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas
de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x
2,0m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso
onde ficará o público, podendo variar), com cobertura, em
lona anti-chamas preta por dentro e cinza por fora, ante
fungo e Black out, barricadas ante avalanche articuladas,
com largura de 1m e altura de 1m. Piso do palco com
forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e
aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e
pilares em tubos patentes, tendo tablado com
compensado naval de 15 mm), com fechamento nas
áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para
o piso, podendo ser montada na lateral, 02 torres de P.A.
Fly. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com
painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com
cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados
com cantoneiras de polietileno do chão até a altura de 2m.

Dár.

20

R$ 7.900,00

R$

158.000,00

13

Portais de alumínio, medindo 5x8mts. com bola de
alumínio p30 totalizando 36mts.

Und.

20

R$ 2.500,00

R$

50.000,00

14

Praticáveis medindo 2,0x1,0x0,40cm de altura cada, em
alumínio.

Und.

150

R$

270,00

R$

40.500,00

15

Sanitários químicos. Tipo luxo com 1,15mt. de
comprimento, 1,20 de largura e 2,30mt. de altura,
fabricados em polietileno de alta densidade com design
ergonômico de fácil mobilização, com mictório acoplado a
caixa de dejetos. Possui as seguintes características:
respiro que garante uma boa ventilação, piso
antiderrapante, fechadura com indicador livre/ocupado
externo, caixa de dejetos com acento, suporte para papel
higiênico e porta objetos, teto translúcido ponto de luz que
assegura a luminosidade. O produto químico é utilizado
para a desinfecção e desodorização dos sanitários, pois
controla a proliferação de microrganismos que causam o
mau cheiro, evita a formação de iodos e fungos.

Und.

300

R$

185,00

R$

55.500,00

16

Sonorização de pequeno porte contendo entre 12 e 16
graves, mesa digital de 24 canais, microfones, caixas
acústicas de frequências médias e altas, incluindo
transporte, montagem e instalações necessárias.

Dár.

30

R$ 1.700,00

R$

51.000,00

Dár.

20

R$ 2.700,00

R$

54.000,00

17

Sonorização médio porte, com PA: 1 sistema com 3 vias
P.A. com 16 altas e 32 sub graves, obs. altas com
2x12+drive, sub com 2x18 de no mínimo 800 watts, 1
console de 48 canais digital, 1 gerenciador de frequência,
1 DVD player; monitor: 1 console de 48 canais digital, 1
gerenciador digital, 8 canais de fone de boa qualidade e
com amplificador; vias: 12 vias de monitor, obs.
2x12+drive de boa aparência e boa qualidade, 2 sub de
bateria (com altas), obs. 2x18 com no mínimo 600 watts, 2
Side Fill (3vias) falantes de 18 e 12 + drive, obs. altas com
2x12+drive, sub com 2x18 de no mínimo 800 watts;
monitor de instrumentos: 1 cabeçote com duas caixas
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com falantes de 18 e 10 – Bass, obs. 18 com no mínimo
800 watts, 4x10, 1 cabeçote de guitarra com caixa 4x12, 1
cubo de guitarra com 2x12, 1 cabeçote de teclado com no
mínimo 300 watts, 01 bateria acústica importada completa
com ferragens e estantes de pratos, 02 amplificadores de
guitarra tipo jazz ou similar, 30 pedestais de microfone
tipo girafa articulado, 04 microfones sem fio UHF de mão
de acordo com o rider técnico da banda ou similar com a
mesma qualidade técnica, mediante aprovação da
contratante, microfones diversos segundo rider técnico
das bandas, ou similar com a mesma qualidade técnica,
mediante aprovação da contratante, estrutura de house
mix.

18

19

Sonorização grande porte, com PA: 1 sistema com 3 vias
P.A. com 48 a 60 graves, obs. altas com 2x12+drive, sub
com 2x18 de no mínimo 800 watts, 1 console de 48
canais digital, 1 gerenciador de frequência, 1 DVD player;
monitor: 1 console de 48 canais digital, 1 gerenciador
digital, 8 canais de fone de boa qualidade e com
amplificador; vias: 12 vias de monitor, obs. 2x12+drive de
boa aparência e boa qualidade, 2 sub de bateria (com
altas), obs. 2x18 com no mínimo 600 watts, 2 Side Fill
(3vias) falantes de 18 e 12 + drive, obs. altas com
2x12+drive, sub com 2x18 de no mínimo 800 watts;
monitor de intrumentos: 1 cabeçote com duas caixas com
falantes de 18 e 10 – bass, obs. 18 com no mínimo 800
watts, 4x10, 1 Cabeçote de guitarra com caixa 4x12, 1
cubo de guitarra com 2x12, 1 cabeçote de teclado com no
mínimo 300 watts, 01 bateria acústica importada completa
com ferragens e estantes de pratos, 02 amplificadores de
guitarra tipo Jazz ou similar, 30 pedestais de microfone
tipo girafa articulado, 04 microfones sem fio UHF de mão
de acordo com o rider técnico da banda ou similar com a
mesma qualidade técnica, mediante aprovação da
contratante, microfones diversos segundo rider técnico
das bandas, ou similar com a mesma qualidade técnica,
mediante aprovação da contratante, estrutura de house
mix.
Trio elétrico: Prestação de serviços de locação de trio
elétrico. Especificações técnicas: Lateral direita: 36 low
(grave); 32 mid low (médio grave); 24 midaltas (cornetas).
Lateral esquerda: 36 low (grave); 32 mid low (médio
grave); 24 mid altas (cornetas); Frente: 48 low (grave); 40
mid low(médio grave); 32 mid altas (cornetas). Fundo: 48
low (grave); 40mid low (médio grave); 32 mid altas
(cornetas). Sonorização (PA): médio grave 8.000wts;
média altas 8.000wts; agudo 8.000 wts; grave 8.0000 wts.
Periférico: 04 crossover (reserva); 02 equalizadores PA;
08 compressores; 02 crossover; 06 GATE e 02
compressores; 04 equalizadores; 01 console 48 canais e
32 canais reserva. Obs: o trio pode ser usado com 03
(três) ou 04 (quatro) vias; Retornos: retorno para voz 08
caixas (D.A.S); aparelho 8.000wts; retorno para backing
vocal; 02 caixas com 02 falantes de15"; aparelho 8.000
wts; retorno para bateria 04 caixas de sub com falantes;

Dár.

20

R$ 8.000,00

R$

160.000,00

Dár.

20

R$ 13.000,00

R$

260.000,00
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retorno ativo com crossover; aparelho 8.000 wts; retorno
para baixo 01 console; caixa com falante de sw18 e 02 de
10;retorno para cavaquinho 01 console 120wts; retorno
para guitarra console 120wts; retorno para percussão 02
sub de 18; 04 médio graves; 02 d-3501 ti nd; grave 8.000
wts; médio grave wts a altas; retorno para sax 02 falantes
de 15"; aparelho 8.000 wts; retorno para teclado peavey
kba - 300; 30 microfones; 12 microfones jts; 20 garras; 18
pedestais. Dados da carreta: estrutura com 25mt de
comprimento; largura de 3,20m e altura de 4,80 mt;
camarim com ar condicionado de 18.000 btu's split;
entrada independente e sanitário exclusivo; 02 (dois)
banheiros, sendo um para uso dos artistas e outro para
uso dos convidados; Geradores: 01 gerador de 250KVA e
outro gerador de 180KVA; iluminação: 32 spots brancos;
01 mesa de iluminação; 01 rack; 08 colotram no palco
sendo 02 no palco dianteiro e 06 direcionados para o
público. Atenção: O trio elétrico deverá ser entregue
abastecido e em conformidade com as normas de
transito. O custo de hospedagem e alimentação da
equipe técnica é de responsabilidade do contratado.
20

Toldos medindo 05x05mts. em alumínio e cobertura de
lona sintética.

Und.

500

R$

180,00

VALOR TOTAL

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa CÉU METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.40.350.864/0001-58, situada à Estrada BA 349, KM 32, Cascalho do Manco, Itapicuru-BA, CEP: 48.475000 , neste ato representada por José Garcia de Oliveira Filho, inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.913.685-72,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 023/2022, com abertura
em 10/06/2022, homologado em 14/06/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013,
no que for pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao
processo em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é R$ 1.730.315 (um milhão e setecentos e
trinta mil e trezentos e quinze reais), com os seguintes valores unitários:
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

Und.

MARCA

Quant.

V. Unit. R$

001

CADEIRA UNIVERSITARIA Estrutura composta
em tubo de aço, sendo o encosto em tubo
16x30(parede 1,50mm) e pés em tubo
16x30(parede 1,06mm). Soldados à duas
travessas horizontais em tubo 25x25(parede
1,20mm). Braço destacável em tubo 20x20(parede
1,20mm) e tubo 20x20(parede 1,20mm) para
sustentação e fixação da prancheta. Porta livros
soldado à duas travessas 16x30(parede 1,06mm)
em número de cinco peças em arame de aço 6mm
de diâmetro. em conformidade com a ABNT NBR
8095/2015, e, laudo de ensaio, de resistência à
corrosão por exposição à umidade saturada de,
no mínimo, 240 horas, ambas avaliadas conforme
ABNT NBR 5841/2015 e ABNT NBR ISO 46283/2015 com grau de empolamento D0= Isento de
bolhas e enferrujamento Ri0= 0% de área
enferrujada os corpos de provas. Laudos de
ensaio, emitido ao fabricante, de determinação da
espessura da camada da película conforme a
normaABNT NBR 10443/2008. Laudo de ensaio
determinação da verificação da aderência da
camada conforme a norma ABNT NBR11003/2009
PRI 632/54 e determinação da flexibilidade por
mandril cônico-Tintas conforme a norma NBR
11003/2009 para os corpos de provas de tubos ou
chapas. Laudo de ensaio teor do chumbo-tintas
conforme a norma ABNT NBR 11003/2009.

UN

NAÇÃO

1.663

248,00

412.424,00

002

CJA-01 – ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a
1,16m
Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP),
com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta pressão,
0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA, cantos arredondados (conforme
projeto). Revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6
mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica
M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x
600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura),
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para
largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para

CJ

NAÇÃO

586

249,00

145.914,00
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espessura. Topos encabeçados com fita de bordo
em PVC (cloreto de polivinila) com primer,
acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada
com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais
de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com
tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura.
Estrutura composta de:- montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5
mm); travessa superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, curvado
em formato de “C”, com secção circular de Ø =
31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm);
- pés confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção circular de Ø
= 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm).
As características funcionais, dimensionais, de
resistência e de uniformidade de cor devem ser
preservadas no produto produzido com matériaprima reciclada, admitindo-se tolerâncias na
tonalidade, em conformidade com a ABNT NBR
8095/2015, e, laudo de ensaio, de resistência à
corrosão por exposição à umidade saturada de,
no mínimo, 240 horas, ambas avaliadas conforme
ABNT NBR 5841/2015 e ABNT NBR ISO 46283/2015 com grau de empolamento D0= Isento de
bolhas e enferrujamento Ri0= 0% de área
enferrujada os corpos de provas. Laudos de
ensaio, emitido ao fabricante, de determinação da
espessura da camada da película conforme a
normaABNT NBR 10443/2008. Laudo de ensaio
determinação da verificação da aderência da
camada conforme a norma ABNT NBR11003/2009
PRI 632/54 e determinação da flexibilidade por
mandril cônico-Tintas conforme a norma NBR
11003/2009 para os corpos de provas de tubos ou
chapas. Laudo de ensaio teor do chumbo-tintas
conforme a norma ABNT NBR 11003/2009.

003

CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 Estrutura em
tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm).
Ponteiras e sapatas em polipropileno injetados na
cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e
pino expansor. Nos moldes das ponteiras e
sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o
número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado.
Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó
híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 microns na
cor cinza. Assento(400x430mm) e encosto (396 x
198mm) em polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetados, moldados anatomicamente,
pigmentados na cor cinza. Fixação do assento e
encosto à estrutura através de rebites de repuxo
4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do
assento e encosto deve ser grafado com o
símbolo
internacional
de
reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero
e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. As peças injetadas não devem
apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes

CJ

NAÇÃO

85

487,00
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cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento
anti-ferruginoso
que
assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa
salina. Solda deve possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos
os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados
respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e
arredondados os cantos agudos. Altura do
assento ao chão 460mm. em conformidade com a
ABNT NBR 8095/2015, e, laudo de ensaio, de
resistência à corrosão por exposição à umidade
saturada de, no mínimo, 240 horas, ambas
avaliadas conforme ABNT NBR 5841/2015 e
ABNT NBR ISO 4628-3/2015 com grau de
empolamento D0= Isento de bolhas e
enferrujamento Ri0= 0% de área enferrujada os
corpos de provas. Laudos de ensaio, emitido ao
fabricante, de determinação da espessura da
camada da película conforme a normaABNT NBR
10443/2008. Laudo de ensaio determinação da
verificação da aderência da camada conforme a
norma ABNT NBR11003/2009 PRI 632/54 e
determinação da flexibilidade por mandril cônicoTintas conforme a norma NBR 11003/2009 para
os corpos de provas de tubos ou chapas. Laudo
de ensaio teor do chumbo-tintas conforme a
norma ABNT NBR 11003/2009.

004

MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM
CADEIRA DE RODAS: Laterais e travessa
longitudinal em tubo de aço 29x58mm em chapa
16(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço
31,75mm (1 ¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo
de aço 38mm (1 ½”) em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em
polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à
estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro
4,8mm, comprimento 16mm. em conformidade
com a ABNT NBR 8095/2015, e, laudo de ensaio,
de resistência à corrosão por exposição à
umidade saturada de, no mínimo, 240 horas,
ambas avaliadas conforme ABNT NBR 5841/2015
e ABNT NBR ISO 4628-3/2015 com grau de
empolamento D0= Isento de bolhas e
enferrujamento Ri0= 0% de área enferrujada os
corpos de provas. Laudos de ensaio, emitido ao
fabricante, de determinação da espessura da
camada da película conforme a normaABNT NBR
10443/2008. Laudo de ensaio determinação da
verificação da aderência da camada conforme a
norma ABNT NBR11003/2009 PRI 632/54 e
determinação da flexibilidade por mandril cônicoTintas conforme a norma NBR 11003/2009 para
os corpos de provas de tubos ou chapas. Laudo
de ensaio teor do chumbo-tintas conforme a
norma ABNT NBR 11003/2009.

UN

005

Cadeira
giratória:
modelo
executivo,
assento/encosto c/ espuma injetada revestida em
tecido azul, braços fixos. Garantia mínima de 1
ano.

UN

NAÇÃO

26

299,00

7.774,00

85

469,00

39.865,00

PLAXMETAL
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006

MESA DE REUNIAO retangular confeccionada
em madeira (MDF). Estrutura em chapa de aço e
pé tipo H com base em tubo oblongo com sapatas
niveladoras que permitem regulagem quando há
desnível do piso. Partes em aço com tratamento
anticorrosivo. Dimensões: 74 cm de altura x 200
cm de largura x 80 cm de profundidade.

UN

NAÇÃO

25

984,00

24.600,00

007

Cadeira fixa com 04 pés, assento/encosto com
espuma injetada revestida em tecido azul.
Garantia mínima de 1 ano. em conformidade com
a ABNT NBR 8095/2015, e, laudo de ensaio, de
resistência à corrosão por exposição à umidade
saturada de, no mínimo, 240 horas, ambas
avaliadas conforme ABNT NBR 5841/2015 e
ABNT NBR ISO 4628-3/2015 com grau de
empolamento D0= Isento de bolhas e
enferrujamento Ri0= 0% de área enferrujada os
corpos de provas. Laudos de ensaio, emitido ao
fabricante, de determinação da espessura da
camada da película conforme a normaABNT NBR
10443/2008. Laudo de ensaio determinação da
verificação da aderência da camada conforme a
norma ABNT NBR11003/2009 PRI 632/54 e
determinação da flexibilidade por mandril cônicoTintas conforme a norma NBR 11003/2009 para
os corpos de provas de tubos ou chapas. Laudo
de ensaio teor do chumbo-tintas conforme a
norma ABNT NBR 11003/2009.

UN

NAÇÃO

375

195,00

73.125,00

008

Quadro mural em feltro Confeccionado com
dupla camada de papelão rígido, coberto com
feltro verde para fixação de recados, fotos e
documentos. Pode também ser utilizado no
ambiente doméstico para fixar contas e recados.
Produto indicado para fixar seus documentos e
lembretes medindo 1.00x0.70cm

UN

NAÇÃO

23

364,00

8.372,00

009

Armário: madeira tipo escritório c/ chave, Tipo de
Dobradiça/Corrediça da Porta Aço, tipo de Porta
Bater; Acabamento da Porta BP; Acabamento da
Prateleira BP; Escala de Brilho da Porta Fosco
Escala de Brilho da Prateleira Fosco; Material da
Porta MDP; Material da Prateleira MDP; Necessita
Montagem Sim; Possui Pés Não; Tipo de Puxador
da Porta Externo; Suporta até (kg) 70 kg.Garantia
mínima de 1 ano.

UN

NAÇÃO

23

1.267,00

29.141,00

010

Armário: em aco c/ 2 portas e 4 prateleiras
regulável, medindo 2x0,90cmx0,47cm, chapa
24mm. Suporta ate 50kg por prateleira; trava
vertical que tranca ambas as portas fechadura
c/chaves, puxador próximo a fechadura. Garantia
mínima de 1 ano.

UN

PANDIN

34

1.694,00

57.596,00

CJ

NAÇÃO

111

1.985,00

220.335,00

011

Conjunto refeitório com bancos FNDE mesa com
tampo em madeira com acabamento em fórmica,
estrutura em tubo de aço com tratamento
antioxidante, pintura eletrostática híbrida à pó,
bancos empilháveis tampo em madeira,
acabamento em fórmica. em conformidade com a
ABNT NBR 8095/2015, e, laudo de ensaio, de
resistência à corrosão por exposição à umidade
saturada de, no mínimo, 240 horas, ambas
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avaliadas conforme ABNT NBR 5841/2015 e
ABNT NBR ISO 4628-3/2015 com grau de
empolamento D0= Isento de bolhas e
enferrujamento Ri0= 0% de área enferrujada os
corpos de provas. Laudos de ensaio, emitido ao
fabricante, de determinação da espessura da
camada da película conforme a normaABNT NBR
10443/2008. Laudo de ensaio determinação da
verificação da aderência da camada conforme a
norma ABNT NBR11003/2009 PRI 632/54 e
determinação da flexibilidade por mandril cônicoTintas conforme a norma NBR 11003/2009 para
os corpos de provas de tubos ou chapas. Laudo
de ensaio teor do chumbo-tintas conforme a
norma ABNT NBR 11003/2009.

012

Quadro branco tipo lousa magnetica Quadro
branco magnético de uso profissional, é indicado
para fixação de imãs* em sua superfície durante
as apresentações. Ele é confeccionado em MDF e
sobreposto por laminado melamínico, produzido
com materiais de alta qualidade, possui design
super moderno e fixa na parede sem mostrar os
parafusos.

UN

NAÇÃO

85

1.399,00

118.915,00

013

Balanço 4 lugares Modelo com cadeira de ferro
Balanço infantil um dos balanço mais conhecido.
Confeccionado em tubo de aço, resistente ação
do tempo (sol e chuva), cano de 2,5" e pintura que
possui uma durabilidade maior que tinta comum.
Acompanha 04 cadeiras de ferro com correntes
galvanizadas de 5mmm e fixadores. FIXAÇÃO:
Fácil instalação, podendo ser chumbado ou
parafusado. Peso máximo recomendado: 60kg em
cada assento

UN

DEDO
BRINQUEDOS

27

6.264,00

169.128,00

UN

DEDO
BRINQUEDOS

27
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GIRA-GIRA Carrossel Diâmetro: 1,5 metros.

014

Altura: 0,80 metros. Materiais: ferro e madeira
maciça. Tipo de pintura: eletrostática. Peso
máximo suportado: 200kg distribuidos.
Idade recomendada: a partir de 3 anos, sem limite
de idade.
PLAYGROUND
Características

Petit

Play

Standard

- Projetado para crianças de 2 a 5 anos

015

- o formato hexagonal tem mais possibilidades de
diversão porque permite a instalação de
componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de
apenas 4 nos formatos tradicionais- 1 módulo em
formato hexagonal, meia plataforma, escada de
apoio e de acesso à meia plataforma,
escorregador reto pequeno, portinha elevadiça
retrátil com visor na parte superior acionada
através de uma cordinha, 2 paredes com parte
superior em forma de ameias (como um castelo),
tabelinha de basquete com tabela e aro, 1 peça
em forma de arco de proteção e aberturas
inferiores em formato de semi-círculo para
passagem em todas as direções. Matéria-prima
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empregada, polietileno de média densidade
(material não tóxico e reciclável). polietileno
pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante
a coloração original mesmo que exposto ao
tempo. Descrição, Playground constituído por 1
módulo em formato hexagonal com 2 paredes em
“V” e parte superior em forma de castelo, 1 parede
com parte superior em forma de castelo e porta
elevadiça com visor na parte superior acionada
por cordinha, 1 rampa de escorregador reto
pequeno, 1 arco, 1 tabelinha de basquete com
tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete),
1 meia plataforma com drenos para evitar acúmulo
de água e detalhes anti-derrapantes, peça com 1
degrau que funciona como apoio e como acesso à
meia plataforma, aberturas na parte inferior nos 6
lados do brinquedo.

016

TUNEL LUDICO Túnel em estrutura curva semicircular, sem formato definido de bichinho ou
qualquer outro objeto 7 suportes de apoio de cada
lado 4 segmentos curvos com furos para
visualização interna e com possibilidades de
expansão 5 conectores 2 estruturas curvas iguais
que funcionam como entrada e saída, com um
adorno no formato estilizado de uma criança de
braços
abertos
Matéria-prima
empregada
polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável) polietileno pigmentado
(colorido), com aditivo uv que garante a coloração
original mesmo que exposto ao tempo Dimensões
altura: 100 cm largura: 88 cm comprimento: 2,23
m (expandível) Garantia: 1 ano contra defeitos de
fabricação. Descrição Esse brinquedo faz as
crianças se divertirem entrando por um lado e
saindo pelo outro. Sua configuração modular
curva, permite ampliá-lo deixando-o do tamanho
ideal para o espaço que se tem disponível. Além
de entrar no túnel, a criança tem a opção de
escalá-lo usando as alças de conexão como
pegas e os furos laterais como apoio para os pés.
Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe.
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Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 174/2022
Pregão Eletrônico nº 024/2022-SRP. Processo Administrativo nº 208/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ. Contratada:
ADELMIR SANTANA CORREIA EIRELI: 37.878.974/0001-82, Objeto: contratação de empresa, visando à prestação de serviços de
locação, montagem e desmontagem de som, palco e iluminação, estruturas e demais itens necessários para a realização dos
eventos festivos e institucionais deste município. Valor Global: R$ 1.737.500,00 (um milhão setecentos e trinta e sete mil e
quinhentos reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 22/06/2022 a 22/06/2023. Cipó, 22 de junho de 2022. José Marques dos
Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2022
Pregão Eletrônico nº 023/2022-SRP. Processo Administrativo nº 186/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ. Contratada: CÉU
METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: 40.350.864/0001-58, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de mobiliários para
atender as escolas do município de Cipó, conforme termo de convênio nº 056/2022– firmado entre o Município de Cipó e a
Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC. Valor Global: R$ 1.730.315 (um milhão e setecentos e trinta mil e trezentos e
quinze reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 14/06/2022 a 31/12/2022. Cipó, 14 de junho de 2022. José Marques dos Reis Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2022
Chamada Pública nº 002/2022. Processo Administrativo nº 090/2021. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ. Contratada:
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ARTESÃO DA FAZENDA BARRO BRANCO E ADJACENCIAS.
CNPJ/MF. 43.197.439/0001-69. Objeto: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na
Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Valor Global: R$ 315.224,93 (trezentos e quinze mil, duzentos e
vinte e quatro reais e noventa e três centavos). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 07/06/2022 a 31/12/2022. Cipó, 07 de
junho de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2022
Convite nº 003/2022. Processo Administrativo nº 0167/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ. Contratada: EMPRESA
TATIANE DOS REIS SOUZA ME. CNPJ: 11.551.706/0001-68. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
recarga de toners e cartuchos para impressoras, para atender as demandas das diversas secretarias do município de Cipó/BA,
conforme especificações constantes na Carta Convite nº 003/2022. Valor Global: R$ 128.170,00 (cento e vinte e oito mil cento
e setenta reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023. Cipó, 01 de junho de 2022. José Marques
dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2022
O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo
Aditivo ao Contrato Administrativo nº 150/2022, celebrado com a empresa POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO LUCAS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.430.855/0001-00, para fins de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, com fulcro no art. 58, §2º c/c art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, ocasionando a revisão de
3,439% (três inteiros e quatrocentos e trinta nove milésimos por cento) em relação ao valor unitário original do Contrato, cujo
valor unitário passa a ser de R$ 8,12 (oito reais e doze centavos), com efeito a partir do dia 16 de junho de 2022. Cipó/BA, 16
de junho de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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