
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-B*'

CNPJ. 16.444.804/0001-10

oX

£

Sobradinho/BA, em 10 de dezembro de 2020.

Circular Interno n° 127/2020

Vossa Excelência,

Dr. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan

Exmo. Senhor Prefeito

C
Informamos que o Termo Aditivo n° 001/2020 ao Contrato n°. 004/2019, proveniente do

resultado do Pregão Presencial n°. 002/2019, que trata da prestação de serviços de

manutenção, prevenção e correção da iluminação pública, incluindo o fornecimento de

materiais, e todas as atividades que para tanto se façam necessárias no Município,

envolvendo o fornecimento de sistema especializado contendo sistema informatizado de

atendimento de reclamação e ordens de serviço e a emissão de relatórios, tendo como

contratada a empresa P J BORGES DA CUNHA- ME, vencerá seu prazo de vigência em
31/12/2020.

No entanto, não podemos ter a sua descontinuidade, haja vista a necessidade de manter a

iluminação pública funcionando em toda a extensão no Município, visto que a Companhia de

Energia não realiza nenhum tipo de serviço, seja ele corretivo ou preventivo na rede de
iluminação do referido Município.

Face a relevância da continuidade dos serviços cujo contrato n°. 004/2019, trás em seu

objeto, solicitamos com brevidade a viabilização dos procedimentos destinados a
prorrogação do prazo até 22/01/2021.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

éMfadir TorYes
Secretaria Municipal,- le Injraestrutura e Serviços Públicos
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ÜSNiSTÉKO DA FAZEKDA
Secretaria da Receita Federai do Brasa
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À ONlDA
ATTVA DA UNIÃO

Nome: P J BORGES DA CUNHA EtRELI
CNP.I: 12.a34.745/n0fl1-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao^onstam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pete Secretaria
ua Receiia Feueiai úo Biasii (RFS) e a uisciições em Dívida Aíiva da União (DAU) iuniu à
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN).

fcsia certidão é váiida para o estabelecimento matriz e suas fiíiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd1 do parágrafo único do art 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <h«p://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfh-gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 09:51:21 do dia 27/08/2020 <hora e date de Brasífia>
VáSda ale 22/02/2021.

Código de controle da certidão: 6EF2.6585.8ED0.986B

sêouiã uu taireinJa tnvafiu«H'á esuí üOuuiiteiitu.



26/11/2020
SEFAZ - SIGAT

00-000

Visto,

Certidão Negativa de Defeitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei 3356 de 11 de dezembro de 1981 - Cócfco
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20203510957

RAZÃO SOCIAL

P J BORGES DA CUNHA El RELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

et7.751.HS
12JB4.74St.tM5

tdenbficada, relativas aos tributos admirastrados por esta Secretaria.

^S2S5 tXfVS SGUS estabetedmentc« <H»*> à imacistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
. de competenoa da Procuradona Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Púbfica ctoS^££?

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/11/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de
sua

emissão.

A AUTENTiaDMME DESTE DOCUMEWTO PODE SHl COMPROVADA NAS WSPETORIAS
FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO http://www.SefaZ.ba.gov.te^

Vábda com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou nc CNPJ da
Secretaria da Receita Federai do Umsteíio da Fazenda.
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PREFEITURA MUWCIPAL DE JUAZEIRO

SEFAZ-Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGAJIY*

N° da certidão: 01993

PJ BORGES DA CUNHA

EKDEREÇO (LOGRADOURO)

AVNLUg ÍNACI° LULA DA SILVA, CENTRO - JUAZEIRO-BA, CEP: 48904-296

WSCRIÇAO CADASTRAL

PARA CONSTAR, FOI UVVRADA A PRESENTE CERTIDÃO ORIGINAL. SEM CONTER RASURAS.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA.

à verificação de sua autenticidade
(S) ENDEREÇCKS). http://juazeiro.metropoBsweb.com.br/metropofisWEB

CERTIDÃO EWHTíDA GRATUITAMENTE

™A^
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO: FO04F70
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVAUDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO , 26 Novembro 2020



CAIXA
CAIXAEÔ

A
AIXA ECONÔM-CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 12.834.745/0001-35
Razão Social: p j borges da cunha

Endereço: R CANADA 63 / COROA / JUAZEIRO / BA / 48904-460

Validade:23/ll/2020 a 22/12/2020

Certificação Número: 2020112301352672431039

Informação obbda em 26/11/2020 08:35:59
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pcder jud:c:ár:o />" -,,o %
TUS7ICA DO TRÍB&LHC ,*» Hs_^^ »

3 Visto. '

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALH

Nome: P J BORGES DA CUNHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.834.745/0001-35

Certidão n°: 31326831/2020

Expedição: 26/11/2020, às 08:37:27

Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que P J BORGES DA CUNHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
mscritoía) no CNPJ sob o n° 12.834.745/0001-35, HÃO COHSTA do Banco'
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e

na Kesolução Administrativa n= 1470/2011 do Tribunal Superior'do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (deis) diac
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

.inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgade/ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho?/fns 33 i 6»
O-

DESPACHO: AUTORIZOo atendimento do pedido reallzado\»ia-
^ ^Tlnn "*raestrutura e Suíços Públicos, constante na Cf
n . 127, de 10 de dezembro de 2020, objetivando a manutenção da<?

nXoT9Cialdmeesle aVen?a?aSHe:tre as Part- q- celebr™ oTontra o
n . 004/2019, desde que, atendidos os pressupostos legais que serão
analisados pela Procuradoria Geral do Município, devendo essa
Adm,n,straçao atender o rito pertinente da matéria para que surfa os seus

n Íu2/2oT' qUe "^ enCaminhad0 a PGM o» autos do^regão Pre enCa

Sobradinho (BA), 14 de dezembro de 2020.

Luiz Vicent

Prefeito
rres Sanjuan

nicipal



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO /*"" " dc

PARECER ^^ *

Ref.: Contrato n°. 004/2019

Assunto: Continuidade dos serviços objeto contratual.

Geral * Munidplo. ob|«ivando „ e(eBva

É o relatório, passo a decidir:

princípi0' a duraÇã0 dos contratos regidos pela Lei n° 8 666/93

«%e:?rt5a7dcoc;édditos orçamentários'ou seja'á anuaiidade' «^o caput ae seu art. 57. Contudo, a própria lei abre exceções Entre elas fi

5SS==S

C"^S^?«^



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinii
<tr Fls

sío.

a

- Circunstâncias de «da caso e do interesse doTerviço
prorrogação dos serviços contínuos por até 60 meses.

Para . . °iante d0 expost0' e desde q^ respeitadas as observações deste
lev n meTd3 "^ "° ^ *"» * inStrUÇã° Pr°C6SSUal' ^ «*" «S^levantamento de preços no mercado, uma vez constatado que os preços e
cond,çoes contidas no Contrato n°. 004/2019 é a mais vantajosa para a

íTrSr sr Talrdo a prorro9açâ° d° p-° -2"^
l, devendo ainda ser elaborada uma justificativa

ssssi
É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 16 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira
Procurador-Geral do Município

^

Av. José Balbino de Souza S/N
- Bahia Fone: (074) 3538-3030



COTAÇÃO DE PREÇO
Prefeitura Municipal de Sobradinho-&f's _

Secretaria de Fazenda e Administração VÍ8Í0
Setor de Compras e Suprimentos \ <

OBJETO: Prestação de serviços destinada a execução de Iluminação Pública

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QT.
VALOR—

UNIT. TOTAL

01

Contratação de empresa especializada em
Iluminação Pública, para execução dos

serviços de manutenção, prevenção e

correção, incluindo o fornecimento de

materiais, e todas as atividades que para

tanto se façam necessárias no Município,

envolvendo o fornecimento de sistema

especializado contendo sistema

informatizado de atendimento de
reclamação e ordens de serviço e a emissão
de relatórios

MES 01 -33.900,00 , OO

Quantidade estimada

I ITEM

1.0

2.0

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.16

2.1.17

2.1.18

>ara troca durante o mês:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
' .—— .

Cadastramento Georeferenciado dos pontos de iluminação pública
por coordenada GPS, através de coletor portátil, Etiquetamento dos
pontos de iluminação pública, através de placas de identificação e
Inventário.

Serviços de manutenção no parque de iluminação pública, incluindo
material, equipamentos e equipes técnicas especializada
compreendendo os serviços especificados no termo de referência.

sódio

sódio

UNIDADE

Pontos

Pontos

Lâmpada de vapor metálico 400 W

Lâmpada de vapor metálico 1000 W

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de
sódio 70 W/220 V
~

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de
"■ódio 100 W/220 V

UN

iódio400W/220V
~

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor
metálico 70 W/220 V

■ .

leator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor
metálico 150 W/220 V
~ ■ — .

Reatoreletromagnéticodealto fator de potência, para lâmpada vapor
metálico 250 W / 220 V

QUANTIDADE

ESTIMADA/MÊS*

450

450

40
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2.1.19

"
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada
metálico 400 W/220 V

vápjrr
20

2.1.20
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada
metálico 1000 W/220 V 10

2.1.21 Relê fotoelétrico tipo NF ou NA UN 80
2.1.22 Base fixa para relê foto elétrico UN

2.1.23 Soquete para lâmpadas base e27
20

25
2.1.24 Soquete para lâmpadas base e40 UN 15

2.1.25
Braço em tubo de ferro galvanizado de 1,20 m para fixação de
luminária

uma

UN

2.1.26
Braçoem tubodeferro galvanizado de 2,50 m para fixação de
luminária

uma

UN

2.1.27
Braço em tubo de ferro galvanizado de 3,00 m para fixação de
luminária

uma

UN

2.1.28
Braço em tubo deferro galvanizado de 4,00 m para fixação de
luminária

uma

UN

2.1.29 Braço em tubo de ferro galvanizadodei,20 m para fixaçãode
luminária

uma

UN

2.1.30 Braço em tubo deferrogalvanizado de 2,50 mparafixaçãode
luminária

uma

UN

2.1.31
Braço em tubo deferro galvanizado de 3,00 m para fixação de
luminária

uma

UN

2.1.32
Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 70 W - Vapor de
sódio

UN

2.1.33
Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 100 W - Vapor de
sódio

UN

2.1.34
Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 150 W - Vapor de
sódio

UN

2.1.35
Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 250 W - Vapor de
sódio

UN

2.1.36
Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 400 W - Vapor de
sódio

2.1.37
Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 70 W - Vapor
metálico

2.1.38

2.1.39

2.1.40

2.1.41

Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 150 W - Vapor
metálico

Fornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 250 W - Vapor
metálico

:ornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
4500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 400 W - Vapor
metálico

:ornecimento de luminária fechada integrada completa em braço ate
500mm, sem fornecimento do braço com lâmpada de 1000 W - Vapor
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2.1.45

2.1.46

2.1.47

Cabo de cobre de 4
f U O

5™ de cobre de 6

mm

mm

lolicarbonato, eqüivalem

•olicarbonato, equivalente a

isolação i

isolamento ãti/1 kV - isolação em PVC

isolamento 0,6/1 kV- isolação-

UN

M

M

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:
E-MAIL:

rELEFONE:

local e data da pesquisa:

pesquisador!

VALIUADE DA PROPOSTA:

OBS: A presente cotação deverá ser enviada ao
Setor de Compras do município localizado na
Secretaria de Fazenda e Administração, sediada na
Rua Av. José Balbino de Souza, S/N, Centro
Sobradinho - BA. Ou através do e-maih
protocolopms@gmail.com

VALOR TOTAL: <&3.9CQCC>

5

5

3

75

75

50

4.745/0001-35
'rges da Cunha
-"** '"^Coréia

Juazeiro-BA
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ITEM

01

COTAÇÃO DE PREÇO

ESPECIFICAÇÃO

Contratação de empresa especializada em
iluminação Pública, para execução dos
serviços de manutenção, prevenção e
correção, incluindo o fornecimento de
materiais, e todas as atividades que para
tanto se façam necessárias no Município
envolvendo o fornecimento de sistema
especializado contendo sistema
informatizado de atendimento de
reclamação e ordens de serviço e a emissão
de relatórios

Prefeitura Municipal de Sobradinh</-L

Secretaria de Fazenda e Administraçãiã
Setor de Compras e Suprimentos V"

e ecução de Iluminação Pública doM^icípiõ..$'"

VALORUND

MÊS

Quantidade estimada para troca

ITEM

01

UNHT. TOTAL

1.0

2.0

2ÃA
.2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

mes:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Georeferencíado dos pontos de iluminação pública,

Inventário. Humlnaçfio PÚb"Ca' através de P»«» dé^ertfflSio^
matPH*! «„ ■ \ n° Parque de iluminaÇão pública, incluindo
material, equipamentos e equipes técnicas especializada

ndo os serviços especificados no termo de referência
Lâmpada de vapor de sódio 70 W

Lâmpada de vapor de sódio 100 W

Lâmpada de vapor de sódio 150 W

Lâmpada de vapor de sódio 250 W

Lâmpada de vapor de sódio 400 W

Lâmpada de vapor metálico 70 W

UNIDADE QUANTIDADE
1 ESTIMADA/MÊS'

JiLZ_ Lâmpada de vapor metálico 150 w

2.1.8 Lâmpada de vapor metálico 2fin w

2.1.9 Lâmpada de vapor metálico 400 W

2.1.10 Lâmpada de vapor mPtáiir^ 1Ooo W

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

potência, para lâmpada vapor de

potência, para lâmpada vapor de

■

potência, para lâmpada vapor de

—

para lâmpada vapor de

■ —

potência, para lâmpada vapor

fator de potência, para lâmpada vapor

Pontos

Pontos

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

JJM

UN

JJN_

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

450

450

JKL
20

40

40

M.
40

_30

J30_

30

-20.

40

20

30

20

20

40

30

20
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^
metálico
—— .

_2.1.21 I Relê fotOfilétrirn tipo

^d^2_|Basefíxa
' i .

.2.1.23 Soquete para tamparia
2.1.24 Soquetfi para

potência, para lâmpada vapéj V<

ig^^^
uma

lumharia tUbOdeferr°9alvaniza<* *« 1,20 m para fixação de uma

e uma

IP^QCX

"Zst^y- o.:

-j .*
-j^N

— UN
[ UN

UN

UN

—

UN
,

UN

■

UN

■—

UN

UN

UN

2C

i
J 10

80

J 20
1

I _25_

5

3

3

3
■ —

5

5
•

3

sódio

!rf inte9rada comP'eta em braço ate
, sem fornecimento do braço com lâmpada de 100 W - Vapor de

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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2.1.48 Descarte de lâ

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

VALOR TOTAL:

corridos.

P^^^c^a^d^^
de Compras do município localizado na

Secretaria de Fazenda e Administração, sediada na
Rua Av José Balbino de Souza, S/N, Centro,
Sobradinho - BA. Ou através do e-mai|-
protocolopms@gmail.com

Hr^—

UN

M

1

M
—■ .

M

UN ~|
UN

_ _ i

5

5

3

75

75

50

500

500

f31.325.469/0001-24l
M. A. EMPREENDIMENTO LTDA

Praça do Comércio, S/N - 1b Andar

LDistrito Pedra Vermelha - CEP 48.800-000 I
_ MONTE 5ANTQ-BAHIA I
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COTAÇÃO DE PREÇO
o

ITEM

01

Prefeitura Municipal de Sobradinhí

Secretaria de Fazenda e Administra "
. — , Setor de Compras eSuprimpntnc

VAL

c

•*&&

ESPECIFICAÇÃO

^ontratação de empresa especializada em
Iluminação Pública, para execução dos
serviços de manutenção, prevenção e
correção, incluindo o fornecimento de
matenais, e todas as atividades que para
tanto se façam necessárias no Município MÊS m
envolvendo o fornecimento de sistema
especializado contendo sistema
informatizado de atendimento de
reclamação e ordens de serviço e a emissão
de relatórios

.—

^Sdade^stimada^^

ITEM ' DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LaH.S atriawAc ria ^^.i«t-_ ■.',.■ .—.

UND QT.

1.0

2.0

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2jZ
2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

UNIDADE I QUANTIDADE^
'jSTMyiADA/MÊS*

SS

de vapor de sódin 7n w

»ada de vapor de sódio 100 W

>ada de vapor de sódio 150 w

>ada de vapor de sódio 250 W

»ada de vapor de sódio 400 w

'ada de vapor metálico 70 W

iada de vapor metálico 150 w

>ada de vapor metálico 250 W

»ada de vapor metálico 400 W

>ada de vapor metálico 1000 w

:ência, para lâmpada vapor de

otência, para lâmpada vapor de

2-1-13 |^SíS^^*altofetor*Po«^.Pa™Mn,padavaporde
2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

potência, para lâmpada vapor de

ência, para lâmpada vapor de

_

ência, para lâmpada vapor

■

potência, para lâmpada vapor

~ .

ência, para lâmpada vapor

Pontos

Pontos

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

JJÜ

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

450
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'carbonato, equivalente a

,6/1kV-isolaçãoemPVC

j:MAIL:_

telefone:

~lõcãlTdata da pesquisa
pesquisador:

"setor!

corridos.

MAT:
■—-

(sessenta) dias

de Compras do município localizado na
Secretana de Fazenda e Administração, sediada na
Rua av jose Balbino de Souza, S/N, Centro,
Sobradmho - BA. Ou através do e-mail'
protocolopms@gmail.rom

■—-

18.927.816/0001-20
3g?

Rua Teixeira de Freitas n° 73
Centro CEP 48.800-000

MONTE SANTO-BAHIA
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinhcl

1- Pesquisa de Mercado

sendo

3-" 24.

-izar a pesquisa de preço,

™PJ/MF

no CNPJ/MF sob o n». 31.325.469/0001-

conforme demonstra a tabela orçamentos com o valor contratual,

Contrato Atual

Média dos três

orçamentos
Diferença da média dos três
orçamentos com o valor

contratual

R$ 633,33

01

Valor total

da proposta

R$ 24.533,33

R$24.533,33

ÇMSEmpreendimentos
"^EMPREENDIMENTOS

a do

prorrogação do Contrato „«. 004/2019 Admin«tração a

contratual, segue a Poente an^ao 1^0
Mercado, destinado ao Chefe do Poder MunS

Sobradinho/BA, em 21 de dezembro de 2020.

ResP°"sabi.idade pela Cotação de

■■Uai

Brenda Oliveira Lemos

Matrícula n°. 11456

c

c-



Estado da Bahia $

Prefeitura Municipal de Sobradinh!
V*-

UE5PACH0. AUTORIZ
Contrato n°. 004/2019, oesae que
acompanhado pela Procuradoria Geral do
solicitação expressa da Secretaria
tncaminho ao Departamento d<
a disponibilidade financeira, em se(
de Gestão de Contratos, de Bens e oer
e adoção das demais medidas cabíveis.

Sobradinho (BA), 21 de dezembro de 2020.

Parte contrat^a, e
?m conformidade com a
^- 127/2020/SIESP.
de Para informar sobre

° ,P^CeSS° a° DePartamento
elab°ração do Termo Aditivo

Luiz Vicente

Prefeito
rres Sanjuan

nicipal

Sobrinho -



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho;
^

\ ^

despesas referente a p "staçã?&de ^72™°* r6aÍS)' Para atenderas
correção da iluminação públ caincluindo n? manuten?ão, prevenção e
as atividades que pa^a ^^SS^SSS^S d6.materiais' e ™**
fornecimento de sistema especializado ™, , Município, envolvendo o
atendimento de reclamaçã^fewten^ese^eT™ '^omat'^ *
conforme solicitado em Cl SIESP n" S em'SSao de re|atórios,
instrumento contratua, n° 004/2019, e^^^SS

c

t
- a

MUNICIPAL de

Sobradinho (BA), 21 de dezembro de 2020.

Wanderlan Rfeeiro da Silva
Matrícula 10465

Departamento Finanças e Contabilidade



€

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho
wal0*

TERMO ADITIVO N.° 02 AO CONTRATO N.° 004/2019

"Termo Aditivo ao
si fazem , . 004/Ék, que entre

necessidade de o^Se^J^!
compõem o Pregão Presencial n° 002*019?

«"««f em C.l. 130/2020/SIESP, em virtude da
d° COntratO PrínciPal « demais documentos que

RESOLVEM aditá-lo mediante as condições seguintes'

-PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

2. DO VALOR

2-1. O va,or do presente termo e de R$ 23.
900>00 (vinte e «. mil . novecent(JS reajs)

s^^^ CONTRATUAIS PR1NC,PA1S.

ssssa
e forma, na

°3

MUNICÍPIO DE SOBRAD^/BÃ
Contratante

Testemunha»-

Sobradinho/BA, em 22 de dezembro de 2020.

JUUüU

Sobradinho/BA



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sobradinho - Bahia

Segunda-feira, 28 de Dezembro de 2020 - Pag.21 - Ano VIII - N=
1446

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

c
e determinado para a prestação de

ummação pública, incluindo o fornecimento de
façam necessárias no Município, envolvendo o
sistema informatizado de atendimento>T*
objeto do Contrato Principal, ficando destaforma^
contar de liSi^non noPs mesmos íermos descHtos
DO VALOR: O valor do presente°te mo é de RS 23
Cláusula Terceira: Ratifícação ^l^S
Sanjuan - Prefeito Municipal

nr?

^ *> prazo

P™er]çào e Corre^° da
atlvldades que para tanto se

ma esPecia'^do contendo

e a emissão de reIatórios.
nníf " de janeir° de 2021' •
°°s4/2°19- Cláusula Segunda^

^ÍSJ^L1! três,mil e novecentos reais),
do Contrato Principal. Luiz Vicente Berti Torres

c
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3 VI'

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

PAD no. 007/2021. PREGÃO ELETRÔNICoToS^»?^
qnhqUHS'ÇKâ°ode materíaiS de ^^nte desüSS ÍiK^^ P S^S« P^aSobradinho-BA. ENDEREÇO ELETRÔNICO h«no//J üt"lzaçao nas dlversas Secretarias do Município de
SESSÃO: 02/02/2021 às ü ' u", ?',\*™\ -^"P—f inv hr; UASG: flgamn níffn!

Na edição n°

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
ERRATA

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

as 14:00h. Leia-se: DATA DA SESSÃO: 26/01/2021 fs09:00


