ARACATU

Câmara Municipal de Vereadores de Aracatu
CNPJ:16.415.135/001-s8 Tel/Fax: (0"77)3446-2014
Rua GerardoAzevedo,425, Centro - Aracatu - Bahia
CEP:46.130-000

PROCESSO ADMÍNrSIRÀTrVO

DISPENSà DE LICITÀÇÃO
ÀD,I,D rCÀÇÃO

N' 01212019
N" O9l2019

No dia 25 de lulho de 2019, nós membros da Comissão de Licitação,
nos reunimos para analisarmos a documentação da Dispensa de

LicitaÇão no OO9/2OL9 e após verificarmos todos os aspectos
contábeis e jurídicos, adjudicamos a contrataÇão êm favor do
contratado EDIíAR À!4ORIM DÀ SIL\IÀ - ME, inscrigâo no CNP,, dê n'
{2,215.814-0001-93, êstabeleêido na Rua cêI. salustianô Rodli$rea de
Souza, no 241, Centro, Àleêatu-BÀ. contrataÇâo dê empresa pala o
fornêcimento de mâtêiials para construÇão pa!a rêalizar reforma da
Câmara Municj.pal, cujo custo totaf foi estimado em R$ 12.469,99
(doze miL e quatrocentos e sessenta e nove reais e novênta e nove
centavos), justlficado por ser imprescindivel para dar continuidadê
nô bom andanento dos trabalhos, nanutênçào do prédio da Casâ
Legislativa, segurança aos transeuntes e demais necessidades.
Aracatu - BA, 25 de lulho de 2019.
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Câmara Municipal de Vereâdores dê Aracatu
CNPI:16.415.13sl001-58 Íel/ta* l0*7713446-2OL4
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prspENsà pE LrcrTÀqÃg N" OO9/2019
HOMOLOGÀÇÀO

o presente termo de Dispênsa dê Í.icitaçáo n" 00?/2019, para
que surta os seus juridicos e legais efeitos, contrataÇâo a mão dê
obra de EDI,ÍAR À!,,ORM DÀ SILVÀ - ME, j,nscrigão ao CNP,, d€ no
{2.215.81{-0001-93, esüabelecido na Rua cel,. salustiêno Rodlignres dê
Souza, n' 24L, Ce,Âlio, Àlacatu-BÀ. ContrataÇáo de empresa para o
fornec.imento de materlais para construÇão para realizar reforma da
Câmaia Municipal, cujo custo total foi estimado en R§ 12.469,99
(doze mil ê quatrocentos e sessentâ e nove reais e noventa ê nove
centavos), lustificadô pôr ser imprescindivêl para dar continuidade
no bom andamento dos trabalhos, manutenÇâo do prédio da Casâ
Legislativa, seguranÇa aos transeuntês e demals necessidades.
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Câmara Municipal de vereadores de Aracatu
CNpi:16.41s.13sl001-58 Têl/Fâx: (0"77)3446-2014
Ruâ 6e.ardo Azevedo, 425, Centro - Aaaaãttl - Bahia
CEP:46.130-000

PROCESSO ÀDMINISTRATIVO

DÍSPENSÀ DE

Í,ICII

N. 012/2019
N" 00 9/2018

RÀIIEICO o presente termo de Dispensa dê

Licitação n" 006/2019,

para

juridicos e legais efeitos, EDIBR À!dORIM DÀ SIúVÀ
- ME, inscriçâo no cNP,, dê n" {2.215.814-0001-93, ê5tàbê1êêido na
Rua Cêl. Salustiano Rodlig[:es de Souza, n' 241, Cêntlo, Àracatu-BÀ,
contrataÇáo de êmpresa para o fornecimento de materiâis pêra
construção para reêfizar lêforma da Câmara Municipal, cujo custo
totaf foi estimado en R§ 12.469,99 (dozê miL e quatrocentos ê
que surta os seus

sessentâ e nove reais e noventa e novê centavos)

.

Aracatu BÀ, 25 de julho de 2019.
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EXTRATO DO CONTRÀTO

N"

012,/2019

PROCESSO

DTSPENSÀ DE

À CÀÀIÀRA DE VEREÀDORES DE ARACArU, Estado da Bahr-a,
pessoa jur.idica de dlreito púbLico interno, inscrita no CNPJ sob o
n' 1 6 . 4 1 5 . 1 3 5 / 0 0 1 - 5 B , com sede na Rua Gerardo Azevedo, A25, Baitra
Centro, nesta Crdade/ neste ato reprêsêntado pelo Presidente o Sr.
wr- lber Pinto Aguiar.
CONTRATÀI{TE:

DÀ srLvÀ - ME, insêiiçáo no CNPJ de
42.215.814-0001-93, estabelecido na Rua Cê1. Salustiano Rodlignrês de
souza, no 24L, cêÍí.t-ro, Àlacagu-B.À.

çgElBlIlPglà,
ggEp:

EDMÀR ÀuoRIM

o fornecimento de materials para
para
reforma
da
Câmara Municipal, justificado
realizar
construÇão
por ser imprescindívêI ê parâ dar continuidadê ao bom andanento dos
trabalhos, manutenÇão do prédio da Casa Legislativa, segurança aos
Contr:âtâÇão de empresa para

transeuntes e dêrnais necessidades.

FUNDÀI.{ENÍO

LEGÀL: Lei

LicitaÇào n" 06/2019f

B

na

PERÍODO DE VIGÊNCIÀ: 29

.666/93, vinculêdo ao Termo de Dispensa
forma previstê na atL. 24t 71.

de

de julho de 2019 á 29 de outubro de 2019,

Yê!9E-P9-lêglE!I9' Rs )-2.469,99 (dozê mi1 e quâtrocêntos e sessênta
e nove rea.is e noventa e nove centavos ) .
co§DrçÕEs DE PÀGÀIENEo: o pagamênto será êfetuado pê1o coNrRAtÀNTE
em favoi do (a) coNrRÀTÀDo(À), no prazo de até 30 dias, após a
emissão dâ Nota fiscal/Eatura.

Aracatu - Bahia,
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contratêdô (a)

