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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com EDIVALDO
COSTA NOVAIS, inscrita no CNPJ sob o 42.325.147/0001-00, situada na Povoado São José II, nº.920, Zona
Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
64.618,26(sessenta e quatro mil e seiscentos e dezoito reais e vinte seis centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 055/2022, devendo ser celebrado o contrato com EDIVALDO COSTA
NOVAIS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
055/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com EDIVALDO COSTA NOVAIS, Valor global estimado: R$ R$ 64.618,26 (sessenta e quatro mil e
seiscentos e dezoito reais e vinte seis centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08
de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 055/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 055/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando EDIVALDO COSTA NOVAIS. Valor global estimado: R$ R$ 64.618,26(sessenta e quatro
mil e seiscentos e dezoito reais e vinte seis centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 225/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: EDIVALDO COSTA NOVAIS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Roçado Grande x Poções, linha 10, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 64.618,26(sessenta e quatro mil e seiscentos e dezoito reais e vinte seis
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com CAIO
MARQUES FERREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 27.447.211/0001-23, situada na Fazenda São José
II, nº1370, Zona Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
39.645,90(trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 056/2022, devendo ser celebrado o contrato com CAIO MARQUES
FERREIRA DOS SANTOS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de
2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
056/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com CAIO MARQUES FERREIRA DOS SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 39.645,90 (trinta e
nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 056/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando CAIO MARQUES FERREIRA DOS SANTOS. Valor global estimado: R$ R$
39.645,90(trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 226/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: CAIO MARQUES FERREIRA DOS SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Divisa de Boa Nova/ Capim Branco x Poções, linha 12, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 39.645,90(trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e
noventa centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
6 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com KLEYTON
COSTA ROCHA, inscrita no CNPJ sob o 42.653.087/0001-46, situada na Rua Nivaldo Aloísio, nº 210, Lagoa
Grande, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 39.645,90(trinta e
nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 058/2022, devendo ser celebrado o contrato com KLEYTON COSTA ROCHA. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
058/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com KLEYTON COSTA ROCHA, Valor global estimado: R$ R$ 39.645,90 (trinta e nove mil e
seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 058/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando KLEYTON COSTA ROCHA. Valor global estimado: R$ R$ 39.645,90(trinta e nove mil e
seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 228/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: KLEYTON COSTA ROCHA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Capim Branco x Poções, linha 13, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 39.645,90(trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e
noventa centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 059/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com TIAGO
ROMUALDO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.705.374/0001-52, situada na Povoado Lagoa Nova, nº 970,
Zona Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
48.608,00(quarenta e oito mil e seiscentos e oito reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 059/2022, devendo ser celebrado o contrato com TIAGO ROMUALDO DA SILVA. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 059/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
059/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com TIAGO ROMUALDO DA SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 48.608,00 (quarenta e oito mil e
seiscentos e oito reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 059/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 059/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando TIAGO ROMUALDO DA SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 48.608,00(quarenta e oito
mil e seiscentos e oito reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 229/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: TIAGO ROMUALDO DA SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Piedade /Barriguda X Poções, linha 14, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 48.608,00(quarenta e oito mil e seiscentos e oito reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 060/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com RONIVALDO
BARBOSA CAMPOS, inscrita no CNPJ sob o 36.719.414/0001-12, situada na Rua Padre Diolino, nº 21, Santa
Rita, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimado R$
46.481,40(quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 060/2022, devendo ser celebrado o contrato com RONIVALDO BARBOSA
CAMPOS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 060/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
060/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com RONIVALDO BARBOSA CAMPOS, Valor global estimado: R$ R$ 46.481,40 (quarenta e seis mil
e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 060/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 060/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando RONIVALDO BARBOSA CAMPOS. Valor global estimado: R$ R$ 46.481,40(quarenta e
seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
11 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 230/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: RONIVALDO BARBOSA CAMPOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Lagoa da Pedra x Poções, linha 18, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 46.481,40(quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e
quarenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
12 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 061/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com IRINEU
GOMES FIGUEREDO, inscrita no CNPJ sob o 42.226.843/0001-50, situada na Rua Sete de Setembro, nº 227,
Centro, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 35.392,70(trinta e
cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 061/2022, devendo ser celebrado o contrato com IRINEU GOMES FIGUEREDO.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 061/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
061/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com IRINEU GOMES FIGUEREDO, Valor global estimado: R$ R$ 35.392,70 (trinta e cinco mil e
trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 061/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 061/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando IRINEU GOMES FIGUEREDO. Valor global estimado: R$ R$ 35.392,70(trinta e cinco mil
e trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
13 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 231/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: IRINEU GOMES FIGUEREDO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Tamandua/Madalena x Poções, linha 19, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 35.392,70(trinta e cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e setenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
14 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com MARCELO
SAMPAIO SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.780.724/0001-45, situada na Povoado da Cachoeirinha, 01, Zona
Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 82.611,90(oitenta
e dois mil e seiscentos e onze reais e noventa centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 062/2022, devendo ser celebrado o contrato com MARCELO SAMPAIO SILVA. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
062/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com MARCELO SAMPAIO SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 82.611,90 (oitenta e dois mil e
seiscentos e onze reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 062/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando MARCELO SAMPAIO SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 82.611,90(oitenta e dois mil
e seiscentos e onze reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08
de fevereiro de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
15 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 232/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: MARCELO SAMPAIO SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Extrema(Otonael) /ouricana x Poções, linha 20, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 82.611,90(oitenta e dois mil e seiscentos e onze reais e noventa
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
16 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 063/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JUVENAL
AMARAL DE OLIVEIRA FILHO, inscrita no CNPJ sob o 43.647.851/0001-33, situada na Rua:Dom Campelo,
Bairro Lagoa Grande, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
12.152,00(doze mil e cento e cinquenta e dois reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 063/2022, devendo ser celebrado o contrato com JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 063/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
063/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO, Valor global estimado: R$ R$ 12.152,00 (doze mil e
cento e cinquenta e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 063/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 063/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO. Valor global estimado: R$ R$ 12.152,00(doze
mil e cento e cinquenta e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
17 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 233/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Prença x Assentamento Galileia, linha 22, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 12.152,00(doze mil e cento e cinquenta e dois reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
18 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 095/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JUVENAL
AMARAL DE OLIVEIRA FILHO, inscrita no CNPJ sob o 43.647.851/0001-33, situada na Rua:Dom Campelo,
Bairro Lagoa Grande, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
57.722,00(cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e dois reais) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 095/2022, devendo ser celebrado o contrato com JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA
FILHO. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 095/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
095/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO, Valor global estimado: R$ R$ 57.722,00 (cinquenta e
sete mil e setecentos e vinte e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 095/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 095/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO. Valor global estimado: R$ R$
57.722,00(cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
19 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 265/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JUVENAL AMARAL DE OLIVEIRA FILHO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Prença x Jiqui x Ouricana, linha 23, Turno da manhã.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 57.722,00(cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e dois reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
20 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com UELITON
COSTA NOVAIS, inscrita no CNPJ sob o 42.270.328/0001-78, situada na Faz São José II, s/nº, Zona Rural,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
44.658,60(quarenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) constante do
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 064/2022, devendo ser celebrado o contrato com UELITON
COSTA NOVAIS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
064/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com UELITON COSTA NOVAIS, Valor global estimado: R$ R$ 44.658,60 (quarenta e quatro mil e
seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 064/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 064/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando UELITON COSTA NOVAIS. Valor global estimado: R$ R$ 44.658,60(quarenta e quatro
mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
21 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 234/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: UELITON COSTA NOVAIS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Assentamento Boa esperança x Assentamento Galileia, linha 24, Turno da Manhã/Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 44.658,60(quarenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e
sessenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
22 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com NELSON
OLIVEIRA SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.783.995/0001-54, situada na Tapera Ouricana, nº874 -Zona Rural,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
50.127,00(cinquenta mil e cento e vinte e sete reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 065/2022, devendo ser celebrado o contrato com NELSON OLIVEIRA SILVA. Irenilda Cunha Magalhães
- Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
065/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com NELSON OLIVEIRA SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 50.127,00 (cinquenta mil e cento e
vinte e sete reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 065/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 065/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando NELSON OLIVEIRA SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 50.127,00(cinquenta mil e
cento e vinte e sete reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
23 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 235/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: NELSON OLIVEIRA SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Bernadinho / Boa Sorte x Assentamento União, linha 35, Turno da Manhã / Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 50.127,00(cinquenta mil e cento e vinte e sete reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
24 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 066/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com DEIVID
CAMPOS OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o 43.701.239/0001-00, situada na Fazenda Felicidade II, Zona Rural,
Nova Canãa - BA, CEP nº 45.270-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
69.874,00(sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 066/2022, devendo ser celebrado o contrato com DEIVID CAMPOS OLIVEIRA. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 066/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
066/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com DEIVID CAMPOS OLIVEIRA, Valor global estimado: R$ R$ 69.874,00 (sessenta e nove mil e
oitocentos e setenta e quatro reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 066/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 066/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando DEIVID CAMPOS OLIVEIRA. Valor global estimado: R$ R$ 69.874,00(sessenta e nove
mil e oitocentos e setenta e quatro reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
25 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 236/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: DEIVID CAMPOS OLIVEIRA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Uruçu/Timorante x Poções, linha 40, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 69.874,00(sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
26 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com DAUVA DE
JESUS MOREIRA, inscrita no CNPJ sob o 42.764.914.0001/79, situada na Rua B1, nº 17, Bela Vista, Poções BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de
serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no
transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado.
Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 109.802,00(cento e nove mil
e oitocentos e dois reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 067/2022, devendo ser
celebrado o contrato com DAUVA DE JESUS MOREIRA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
067/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com DAUVA DE JESUS MOREIRA, Valor global estimado: R$ R$ 109.802,00 (cento e nove mil e
oitocentos e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 067/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 067/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando DAUVA DE JESUS MOREIRA. Valor global estimado: R$ R$ 109.802,00(cento e nove
mil e oitocentos e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
27 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 237/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: DAUVA DE JESUS MOREIRA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Timorante/Uruçu x Poções, linha 41, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 109.802,00(cento e nove mil e oitocentos e dois reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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de
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
28 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 068/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ZENEIDE
ALVES MENEZES LUZ, inscrita no CNPJ sob o 41.593.582/0001-44, situada na Rua Josina da Silva Fagundes, nº
134, Joaquim Mascarenhas, Poções-BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI)
e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de
Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global
estimadoR$ 33.114,20(trinta e três mil e cento e quatorze reais e vinte centavos) constante do respectivo Processo
de Inexigibilidade de Licitação 068/2022, devendo ser celebrado o contrato com ZENEIDE ALVES MENEZES LUZ.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 068/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
068/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ZENEIDE ALVES MENEZES LUZ, Valor global estimado: R$ R$ 33.114,20 (trinta e três mil e
cento e quatorze reais e vinte centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 068/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 068/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ZENEIDE ALVES MENEZES LUZ. Valor global estimado: R$ R$ 33.114,20(trinta e três
mil e cento e quatorze reais e vinte centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 238/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ZENEIDE ALVES MENEZES LUZ
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Serra da Balança x Poções, linha 43, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 33.114,20(trinta e três mil e cento e quatorze reais e vinte centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com SHIRLEI DE
JESUS LEMOS, inscrita no CNPJ sob o 42.771.047/0001-07, situada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº
31, Lagoa Grande, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
51.797,90(cinquenta e um mil e setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 069/2022, devendo ser celebrado o contrato com SHIRLEI DE JESUS
LEMOS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
069/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com SHIRLEI DE JESUS LEMOS, Valor global estimado: R$ R$ 51.797,90 (cinquenta e um mil e
setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 069/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando SHIRLEI DE JESUS LEMOS. Valor global estimado: R$ R$ 51.797,90(cinquenta e um
mil e setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 239/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: SHIRLEI DE JESUS LEMOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Serra da Balança x Poções, linha 45, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 51.797,90(cinquenta e um mil e setecentos e noventa e sete reais e
noventa centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de
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21 de Março de 2022
32 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 070/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com MANOEL
ENOS MOREIRA DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ sob o 42.272.406/0001-73, situada na Rua Araujo Pinho, nº.
235, Primavera, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
41.468,70(quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 070/2022, devendo ser celebrado o contrato com MANOEL ENOS
MOREIRA DE AZEVEDO. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de
2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 070/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
070/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com MANOEL ENOS MOREIRA DE AZEVEDO, Valor global estimado: R$ R$ 41.468,70 (quarenta e
um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 070/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 070/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando MANOEL ENOS MOREIRA DE AZEVEDO. Valor global estimado: R$ R$
41.468,70(quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 240/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: MANOEL ENOS MOREIRA DE AZEVEDO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Bernadino x Poções, linha 46, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 41.468,70(quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e
setenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com CRISTIANO
FRANCISCO ALVES, inscrita no CNPJ sob o 42.855.974/0001-05, situada na Povoado Serra do Capa Bode, nº.
25, Zona Rural, Nova Canãa - BA, CEP nº 45.270-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
41.468,70(quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 071/2022, devendo ser celebrado o contrato com CRISTIANO
FRANCISCO ALVES. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
071/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com CRISTIANO FRANCISCO ALVES, Valor global estimado: R$ R$ 41.468,70 (quarenta e um mil e
quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 071/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando CRISTIANO FRANCISCO ALVES. Valor global estimado: R$ R$ 41.468,70(quarenta e
um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 241/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: CRISTIANO FRANCISCO ALVES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Bernadino x Poções, linha 47, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 41.468,70(quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e
setenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de

2022.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
36 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com GENIVALDO
BISPO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o 27.989.732/0001-02, situada na Rua Oscar Vilas Boas, nº. 74,
Morrinhos, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
44.051,00(quarenta e quatro mil e cinquenta e um reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 072/2022, devendo ser celebrado o contrato com GENIVALDO BISPO DA SILVA. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
072/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com GENIVALDO BISPO DA SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 44.051,00 (quarenta e quatro mil e
cinquenta e um reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 072/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando GENIVALDO BISPO DA SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 44.051,00(quarenta e
quatro mil e cinquenta e um reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
37 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 242/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: GENIVALDO BISPO DA SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Fomento x Poções, linha 48, Turno da tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 44.051,00(quarenta e quatro mil e cinquenta e um reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
38 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ELIZALDO
CLEBER DE AZEVEDO COELHO, inscrita no CNPJ sob o 42.772.351/0001-60, situada na Rua Aloísio Rocha, nº
363, Indaiá, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
51.494,10(cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 073/2022, devendo ser celebrado o contrato com ELIZALDO CLEBER DE
AZEVEDO COELHO. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
073/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ELIZALDO CLEBER DE AZEVEDO COELHO, Valor global estimado: R$ R$ 51.494,10
(cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita
Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 073/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ELIZALDO CLEBER DE AZEVEDO COELHO. Valor global estimado: R$ R$
51.494,10(cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos). Irenilda Cunha Magalhães
- Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
39 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 243/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ELIZALDO CLEBER DE AZEVEDO COELHO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Serra Capa Bode x Poções, linha 49, Turno da tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 51.494,10(cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e
dez centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
40 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JOILSON
PEREIRA GOMES, inscrita no CNPJ sob o 33.216.791/0001-40, situada na Faz. Rio Branco, nº100, Pov. Serra
Grande II, Nova Canãa-BA, CEP nº 45.270-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
89.989,90(oitenta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 074/2022, devendo ser celebrado o contrato com JOILSON PEREIRA
GOMES. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
074/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JOILSON PEREIRA GOMES, Valor global estimado: R$ R$ 89.989,90 (oitenta e nove mil e
novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 074/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JOILSON PEREIRA GOMES. Valor global estimado: R$ R$ 89.989,90(oitenta e nove mil
e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
41 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 244/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JOILSON PEREIRA GOMES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Serra Grande X Poções, linha 50, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 89.989,90(oitenta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e
noventa centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
42 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 075/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com LUCAS
BRITO FERREIRA, inscrita no CNPJ sob o 42.201.191/0001-08, situada na Avenida Juscelino kubsticheck, Indaiá,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
56.810,60(cinquenta e seis mil e oitocentos e dez reais e sessenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 075/2022, devendo ser celebrado o contrato com LUCAS BRITO FERREIRA. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 075/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
075/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com LUCAS BRITO FERREIRA, Valor global estimado: R$ R$ 56.810,60 (cinquenta e seis mil e
oitocentos e dez reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 075/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 075/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando LUCAS BRITO FERREIRA. Valor global estimado: R$ R$ 56.810,60(cinquenta e seis mil
e oitocentos e dez reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
43 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 245/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: LUCAS BRITO FERREIRA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Lagoa Preta/Lagoa Barrenta/Três Lagoas x Poções, linha 51, Turno da Tarde/ Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 56.810,60(cinquenta e seis mil e oitocentos e dez reais e sessenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
44 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 076/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ATENEU
GOMES FIGUEREDO, inscrita no CNPJ sob o 42.216.659/0001-20, situada na Rua Dom Campelo, Lagoa Grande,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
45.570,00(quarenta e cinco mil e quinhentos e setenta reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade
de Licitação 076/2022, devendo ser celebrado o contrato com ATENEU GOMES FIGUEREDO. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 076/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
076/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ATENEU GOMES FIGUEREDO, Valor global estimado: R$ R$ 45.570,00 (quarenta e cinco mil e
quinhentos e setenta reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 076/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 076/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ATENEU GOMES FIGUEREDO. Valor global estimado: R$ R$ 45.570,00(quarenta e
cinco mil e quinhentos e setenta reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
45 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 246/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ATENEU GOMES FIGUEREDO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Goveias X Poções, linha 52, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 45.570,00(quarenta e cinco mil e quinhentos e setenta reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
46 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JERFESON
VIEIRA PRATES, inscrita no CNPJ sob o 29.178.950/0001-92, situada na Rua Rui Barbosa, nº 513, São Paulo,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 23.392,60(vinte e
três mil e trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 077/2022, devendo ser celebrado o contrato com JERFESON VIEIRA PRATES.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
077/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JERFESON VIEIRA PRATES, Valor global estimado: R$ R$ 23.392,60 (vinte e três mil e
trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 077/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JERFESON VIEIRA PRATES. Valor global estimado: R$ R$ 23.392,60(vinte e três mil e
trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
47 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 247/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JERFESON VIEIRA PRATES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Paus Branco/Bandeira Nova x Poções, linha 53, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 23.392,60(vinte e três mil e trezentos e noventa e dois reais e sessenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
48 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 078/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com PEDRO
ALVES DOS SANTOS NETO, inscrita no CNPJ sob o 27.447.380/0001-63, situada na Rua Dom Campelo, Lagoa
Grande, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
66.076,50(sessenta e seis mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 078/2022, devendo ser celebrado o contrato com PEDRO ALVES DOS SANTOS
NETO. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 078/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
078/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com PEDRO ALVES DOS SANTOS NETO, Valor global estimado: R$ R$ 66.076,50 (sessenta e seis
mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08
de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 078/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 078/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando PEDRO ALVES DOS SANTOS NETO. Valor global estimado: R$ R$ 66.076,50(sessenta
e seis mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
49 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 248/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: PEDRO ALVES DOS SANTOS NETO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Jacutinga x Poções, linha 55, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 66.076,50(sessenta e seis mil e setenta e seis reais e cinquenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
50 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com SIRLEIDE
LEMOS CHAGAS ANDRADE, inscrita no CNPJ sob o 13.097.338/0001-55, situada na Rua Cônde Pereira, nº 879,
Indaiá, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 104.550,60(cento
e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 079/2022, devendo ser celebrado o contrato com SIRLEIDE LEMOS CHAGAS
ANDRADE. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
079/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE, Valor global estimado: R$ R$ 104.550,60 (cento e
quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 079/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 079/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE. Valor global estimado: R$ R$ 104.550,60(cento
e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
51 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 249/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Lagoa dos Patos/Fazenda Nova/Roça de Dentro/Bandeira Nova x Poções, linha 56, Turno
da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 104.550,60(cento e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
52 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JOSÉ
NILTON DOS SANTOS SILVA, inscrita no CNPJ sob o 43.579.900/0001-48, situada na Fazenda Jabuti, Zona
Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
54.835,90(cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 080/2022, devendo ser celebrado o contrato com JOSÉ NILTON DOS
SANTOS SILVA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
080/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JOSÉ NILTON DOS SANTOS SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 54.835,90 (cinquenta e
quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 080/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JOSÉ NILTON DOS SANTOS SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 54.835,90(cinquenta
e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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53 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 250/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JOSÉ NILTON DOS SANTOS SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Olho d´agua Tres lagoas X Poções, linha 57, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 54.835,90(cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e
noventa centavos)
Vigência

do

Contrato

:
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a
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
54 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com NORLEI
PIRES MACEDO, inscrita no CNPJ sob o 42.770.525/0001-56, situada na Rua Crecencio Porto Macedo, nº75,
Centro, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
47.392,80(quarenta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 081/2022, devendo ser celebrado o contrato com NORLEI PIRES
MACEDO. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
081/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com NORLEI PIRES MACEDO, Valor global estimado: R$ R$ 47.392,80 (quarenta e sete mil e
trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 081/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando NORLEI PIRES MACEDO. Valor global estimado: R$ R$ 47.392,80(quarenta e sete mil e
trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
55 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 251/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: NORLEI PIRES MACEDO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Olho D´agua x Poções, linha 58, Turno da Manhã/Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 47.392,80(quarenta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a
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de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
56 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 082/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com NUBIA DA
SILVA SOUZA SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 42.599.356/0001-33, situada na Faz. Lagoa dos Patos, nº 240,
Zona Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
52.101,70(cinquenta e dois mil e cento e um reais e setenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 082/2022, devendo ser celebrado o contrato com NUBIA DA SILVA SOUZA SANTOS.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 082/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
082/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com NUBIA DA SILVA SOUZA SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 52.101,70 (cinquenta e dois
mil e cento e um reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 082/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 082/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando NUBIA DA SILVA SOUZA SANTOS. Valor global estimado: R$ R$ 52.101,70(cinquenta
e dois mil e cento e um reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 252/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: NUBIA DA SILVA SOUZA SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Queimadas/lagoa do João/Lagoa dos Patos x Poções, linha 59, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 52.101,70(cinquenta e dois mil e cento e um reais e setenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
58 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com RAMON
PEREIRA SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 43.189.416/0001-02, situada na Major João Borges, nº194, Santa
Rita, Poções-BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
52.101,70(cinquenta e dois mil e cento e um reais e setenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 083/2022, devendo ser celebrado o contrato com RAMON PEREIRA SANTOS. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
083/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com RAMON PEREIRA SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 52.101,70 (cinquenta e dois mil e
cento e um reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 083/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando RAMON PEREIRA SANTOS. Valor global estimado: R$ R$ 52.101,70(cinquenta e dois
mil e cento e um reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 253/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: RAMON PEREIRA SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Queimadas/lagoa do João/Lagoa dos Patos x Poções, linha 60, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 52.101,70(cinquenta e dois mil e cento e um reais e setenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a
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de

Dezembro
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21 de Março de 2022
60 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com DILCA
AMORIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o 23.423.926/0001-95, situada na Avenida Ilheus, nº235,
Morrinhos, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
78.380,40(setenta e oito mil e trezentos e oitenta reais e quarenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 084/2022, devendo ser celebrado o contrato com DILCA AMORIM DE OLIVEIRA.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
084/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com DILCA AMORIM DE OLIVEIRA, Valor global estimado: R$ R$ 78.380,40 (setenta e oito mil e
trezentos e oitenta reais e quarenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 084/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 084/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando DILCA AMORIM DE OLIVEIRA. Valor global estimado: R$ R$ 78.380,40(setenta e oito
mil e trezentos e oitenta reais e quarenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 254/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: DILCA AMORIM DE OLIVEIRA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Pau Ferro(Niltinho Mascarenhas)/Duas Barras/Pau Ferro x Poções, linha 61, Turno da
Manhã /Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 78.380,40(setenta e oito mil e trezentos e oitenta reais e quarenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:
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a
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 085/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com SAVIO
BITENCOURT GONCALVES, inscrita no CNPJ sob o 42.800.512/0001-82, situada na Rua Arlindo Vieira da Silva,
nº314, Alto do Recreio, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/
ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de
Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global
estimadoR$ 43.139,60(quarenta e três mil e cento e trinta e nove reais e sessenta centavos) constante do
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 085/2022, devendo ser celebrado o contrato com SAVIO
BITENCOURT GONCALVES. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de
2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 085/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
085/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com SAVIO BITENCOURT GONCALVES, Valor global estimado: R$ R$ 43.139,60 (quarenta e três
mil e cento e trinta e nove reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 085/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando SAVIO BITENCOURT GONCALVES. Valor global estimado: R$ R$ 43.139,60(quarenta
e três mil e cento e trinta e nove reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
63 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 255/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: SAVIO BITENCOURT GONCALVES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Tarugo x Poções, linha 63, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 43.139,60(quarenta e três mil e cento e trinta e nove reais e sessenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
64 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 086/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com HELIO SILVA
RIBEIRO, inscrita no CNPJ sob o 42.843.194/0001-37, situada na Rua Manoel Joaquim de Souza, n º439, Alto da
Vitória, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 128.898,00(cento
e vinte e oito mil e oitocentos e noventa e oito reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 086/2022, devendo ser celebrado o contrato com HELIO SILVA RIBEIRO. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 086/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
086/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com HELIO SILVA RIBEIRO, Valor global estimado: R$ R$ 128.898,00 (cento e vinte e oito mil e
oitocentos e noventa e oito reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 086/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 086/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando HELIO SILVA RIBEIRO. Valor global estimado: R$ R$ 128.898,00(cento e vinte e oito mil
e oitocentos e noventa e oito reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVFV6UBEV/XJ//9BLMYGUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
65 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 256/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: HELIO SILVA RIBEIRO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Rio do Silvano x Poções, linha 65, Turno da Manhã /Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 128.898,00(cento e vinte e oito mil e oitocentos e noventa e oito reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de
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21 de Março de 2022
66 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 087/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com GABRIEL
VIANA SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 42.731.206/0001-12, situada na Avenida Cel. João Gonçalves da
Costa,nº 486, Primavera, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/
ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de
Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global
estimadoR$ 106.829,10(cento e seis mil e oitocentos e vinte nove reais e dez centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 087/2022, devendo ser celebrado o contrato com GABRIEL VIANA
SANTOS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 087/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
087/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com GABRIEL VIANA SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 106.829,10 (cento e seis mil e
oitocentos e vinte nove reais e dez centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 087/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 087/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando GABRIEL VIANA SANTOS. Valor global estimado: R$ R$ 106.829,10(cento e seis mil e
oitocentos e vinte nove reais e dez centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
67 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 257/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: GABRIEL VIANA SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: São José/Santana/ Iracema/ Pavão x Poções, linha 66, Turno da Manhã /Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 106.829,10(cento e seis mil e oitocentos e vinte nove reais e dez
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de
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21 de Março de 2022
68 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 088/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com GESIANE
CAMPOS DO PRADO, inscrita no CNPJ sob o 42.819.218/0001-12, situada na Rod Rural, Povoado do Jabuti, 23
FT, nº 23, Zona rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
36.607,90(trinta e seis mil e seiscentos e sete reais e noventa centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 088/2022, devendo ser celebrado o contrato com GESIANE CAMPOS DO PRADO.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 088/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
088/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com GESIANE CAMPOS DO PRADO, Valor global estimado: R$ R$ 36.607,90 (trinta e seis mil e
seiscentos e sete reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 088/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 088/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando GESIANE CAMPOS DO PRADO. Valor global estimado: R$ R$ 36.607,90(trinta e seis
mil e seiscentos e sete reais e noventa centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 258/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: GESIANE CAMPOS DO PRADO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Curral Velho x Poções, linha 67, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 36.607,90(trinta e seis mil e seiscentos e sete reais e noventa centavos)
Vigência

do

Contrato

:
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a
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70 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 089/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ADILSON
SOUZA MATOS, inscrita no CNPJ sob o 25.188.396/0001-73, situada na Rua Nestor Guimarães, nº 136, Tigre,
Poções-Ba, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
65.317,00(sessenta e cinco mil e trezentos e dezessete reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade
de Licitação 089/2022, devendo ser celebrado o contrato com ADILSON SOUZA MATOS. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 089/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
089/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ADILSON SOUZA MATOS, Valor global estimado: R$ R$ 65.317,00 (sessenta e cinco mil e
trezentos e dezessete reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 089/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 089/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ADILSON SOUZA MATOS. Valor global estimado: R$ R$ 65.317,00(sessenta e cinco mil
e trezentos e dezessete reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
71 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 259/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ADILSON SOUZA MATOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Geriba, São José, Salitro, Boa Sorte X Poções, linha 68, Turno da Manhã/Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 65.317,00(sessenta e cinco mil e trezentos e dezessete reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
72 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 090/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ANDREZA
CRISTINA SILVA CHAVES, inscrita no CNPJ sob o 42.844.144/0001-74, situada na Rua 08,69-Anexo A, Açude,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 34.177,50(trinta e
quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade
de Licitação 090/2022, devendo ser celebrado o contrato com ANDREZA CRISTINA SILVA CHAVES. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 090/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
090/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ANDREZA CRISTINA SILVA CHAVES, Valor global estimado: R$ R$ 34.177,50 (trinta e quatro
mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 090/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 090/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ANDREZA CRISTINA SILVA CHAVES. Valor global estimado: R$ R$ 34.177,50(trinta e
quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
73 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 260/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ANDREZA CRISTINA SILVA CHAVES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Mulungú I e II / Gameleira Trançada/ Esp. Santo/Tabatinga x Poções, linha 71, Turno da
Manhã.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 34.177,50(trinta e quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
74 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 091/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com WALAS
BISPO SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.792.009/0001-22, situada na Rua Rui Barbosa, nº 733, São Paulo,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 34.177,50(trinta e
quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade
de Licitação 091/2022, devendo ser celebrado o contrato com WALAS BISPO SILVA. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 091/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
091/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com WALAS BISPO SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 34.177,50 (trinta e quatro mil e cento e
setenta e sete reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 091/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 091/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando WALAS BISPO SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 34.177,50(trinta e quatro mil e
cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 261/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: WALAS BISPO SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Mulungú I e II/ Gameleira Trançada/ Esp. Santo/Tabatinga x Poções, linha 72, Turno da
Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 34.177,50(trinta e quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
76 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 092/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com WALAS
BISPO SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.792.009/0001-22, situada na Rua Rui Barbosa, nº 733, São Paulo,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
56.203,00(cinquenta e seis mil e duzentos e três reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 092/2022, devendo ser celebrado o contrato com WALAS BISPO SILVA. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 092/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
092/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com WALAS BISPO SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 56.203,00 (cinquenta e seis mil e duzentos
e três reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 092/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 092/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando WALAS BISPO SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 56.203,00(cinquenta e seis mil e
duzentos e três reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 262/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: WALAS BISPO SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Serra do Capa Bode x Poções, linha 74, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 56.203,00(cinquenta e seis mil e duzentos e três reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
78 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com WALAS
BISPO SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.792.009/0001-22, situada na Rua Rui Barbosa, nº 733, São Paulo,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
52.861,20(cinquenta e dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 093/2022, devendo ser celebrado o contrato com WALAS BISPO SILVA.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
093/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com WALAS BISPO SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 52.861,20 (cinquenta e dois mil e
oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 093/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando WALAS BISPO SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 52.861,20(cinquenta e dois mil e
oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 263/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: WALAS BISPO SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Buqueirão/ Gameleira Trançada/ Mulungu I / Ladeira da Pedra x Poções, linha 76, Turno
da Manhã.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 52.861,20(cinquenta e dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a
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de
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
80 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ELAINE
CAMPOS SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.695.559/0001-23, situada na Rua 03, nº296, Alto da Vitória, Poções BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de
serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no
transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado.
Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 67.747,40(sessenta e sete
mil e setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade
de Licitação 094/2022, devendo ser celebrado o contrato com ELAINE CAMPOS SILVA. Irenilda Cunha Magalhães
- Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
094/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ELAINE CAMPOS SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 67.747,40 (sessenta e sete mil e
setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 094/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ELAINE CAMPOS SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 67.747,40(sessenta e sete mil e
setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 264/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ELAINE CAMPOS SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Porteira Velha x Poções, linha 77, Turno da Manhã/ Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 67.747,40(sessenta e sete mil e setecentos e quarenta e sete reais e
quarenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de
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21 de Março de 2022
82 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 096/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com CLEIDE
ANGELICA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 41.504.940/0001-03, situada na Faz. Pedra do Umbuzeiro, nº
02, KM 35, Povoado de Bandeira Nova, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021.
com Valor global estimadoR$ 66.076,50(sessenta e seis mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos) constante
do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 096/2022, devendo ser celebrado o contrato com CLEIDE
ANGELICA DOS SANTOS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de
2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 096/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
096/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com CLEIDE ANGELICA DOS SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 66.076,50 (sessenta e seis mil
e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 096/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 096/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando CLEIDE ANGELICA DOS SANTOS. Valor global estimado: R$ R$ 66.076,50(sessenta e
seis mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 266/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: CLEIDE ANGELICA DOS SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Lagoa da Serra/Umbuzeiro x Poções, linha 87, Turno da Manhã.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 66.076,50(sessenta e seis mil e setenta e seis reais e cinquenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
84 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 097/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ARGEU
PEREIRA GONÇALVES, inscrita no CNPJ sob o 860.963.495-79, situada na Tv. Paulo Magalhães, nº221,
Primavera, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
30.015,44(trinta mil e quinze reais e quarenta e quatro centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 097/2022, devendo ser celebrado o contrato com ARGEU PEREIRA GONÇALVES.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 097/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
097/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ARGEU PEREIRA GONÇALVES, Valor global estimado: R$ R$ 30.015,44 (trinta mil e quinze
reais e quarenta e quatro centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 097/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 097/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ARGEU PEREIRA GONÇALVES. Valor global estimado: R$ R$ 30.015,44(trinta mil e
quinze reais e quarenta e quatro centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 267/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ARGEU PEREIRA GONÇALVES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Riacho do Chão x Poções, linha 91, Turno da Manhã.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 30.015,44(trinta mil e quinze reais e quarenta e quatro centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a
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de

Dezembro
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21 de Março de 2022
86 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 098/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JAIME
VENANCIO SAMPAIO, inscrita no CNPJ sob o 42.250.694/0001-65, situada na Faz. Três Barras, nº370, Zona
Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 34.025,60(trinta e
quatro mil e vinte cinco reais e sessenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 098/2022, devendo ser celebrado o contrato com JAIME VENANCIO SAMPAIO. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 098/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
098/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JAIME VENANCIO SAMPAIO, Valor global estimado: R$ R$ 34.025,60 (trinta e quatro mil e vinte
cinco reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 098/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 098/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JAIME VENANCIO SAMPAIO. Valor global estimado: R$ R$ 34.025,60(trinta e quatro mil
e vinte cinco reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 268/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JAIME VENANCIO SAMPAIO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Três Barras x Poções, linha 92, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 34.025,60(trinta e quatro mil e vinte cinco reais e sessenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:
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a
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 099/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com VIVIANE DA
SILVA ROCHA, inscrita no CNPJ sob o 43.541.124/0001-97, situada na Pov. Lagoa do João, nº530, Zona Rural,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
60.760,00(sessenta mil e setecentos e sessenta reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 099/2022, devendo ser celebrado o contrato com VIVIANE DA SILVA ROCHA. Irenilda Cunha Magalhães
- Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 099/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
099/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com VIVIANE DA SILVA ROCHA, Valor global estimado: R$ R$ 60.760,00 (sessenta mil e setecentos
e sessenta reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 099/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 099/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando VIVIANE DA SILVA ROCHA. Valor global estimado: R$ R$ 60.760,00(sessenta mil e
setecentos e sessenta reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
89 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 269/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: VIVIANE DA SILVA ROCHA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Vassoura/ Lagoa do João x Poções, linha 93, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 60.760,00(sessenta mil e setecentos e sessenta reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
90 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com GIVALDO
MEIRA SANTANA, inscrita no CNPJ sob o 43.267.573/0001-99, situada na Rua Marcionílio Curvelo, nº126,
Primavera, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
58.481,50(cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 100/2022, devendo ser celebrado o contrato com GIVALDO MEIRA
SANTANA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
100/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com GIVALDO MEIRA SANTANA, Valor global estimado: R$ R$ 58.481,50 (cinquenta e oito mil e
quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 100/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando GIVALDO MEIRA SANTANA. Valor global estimado: R$ R$ 58.481,50(cinquenta e oito
mil e quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
91 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 270/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: GIVALDO MEIRA SANTANA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Faz Ziada/Morro dos Dois Paus x Poções, linha 94, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 58.481,50(cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e um reais e
cinquenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
92 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com AGNALDO
JOSÉ DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 42.600.611/0001-10, situada na Povoado São José II, nº.910, Zona
Rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 38.734,50(trinta e
oito mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 101/2022, devendo ser celebrado o contrato com AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
101/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 38.734,50 (trinta e oito mil e
setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 101/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS. Valor global estimado: R$ R$ 38.734,50(trinta e oito
mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
93 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 271/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Capim Branco x Roçado Grande, linha 95, Turno da noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 38.734,50(trinta e oito mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
94 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com LEANDRO
PEREIRA PORTO, inscrita no CNPJ sob o 42.859.889/0001-07, situada na Pov. Pedra Petra, nº07, Zona Rural,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
43.161,30(quarenta e três mil e cento e sessenta e um reais e trinta centavos) constante do respectivo Processo
de Inexigibilidade de Licitação 102/2022, devendo ser celebrado o contrato com LEANDRO PEREIRA PORTO.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
102/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com LEANDRO PEREIRA PORTO, Valor global estimado: R$ R$ 43.161,30 (quarenta e três mil e
cento e sessenta e um reais e trinta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 102/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando LEANDRO PEREIRA PORTO. Valor global estimado: R$ R$ 43.161,30(quarenta e três
mil e cento e sessenta e um reais e trinta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba,
08 de fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 272/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: LEANDRO PEREIRA PORTO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Mundo Novo x Bandeira Nova, linha 96, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 43.161,30(quarenta e três mil e cento e sessenta e um reais e trinta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
96 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ISAQUE
SANTOS SILVA, inscrita no CNPJ sob o 24.253.938/0001-81, situada na Rua General Ozorio, Nº82, Lagoa
Grande, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
67.139,80(sessenta e sete mil e cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) constante do respectivo Processo
de Inexigibilidade de Licitação 103/2022, devendo ser celebrado o contrato com ISAQUE SANTOS SILVA. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
103/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ISAQUE SANTOS SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 67.139,80 (sessenta e sete mil e cento e
trinta e nove reais e oitenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 103/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ISAQUE SANTOS SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 67.139,80(sessenta e sete mil e
cento e trinta e nove reais e oitenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
97 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 273/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ISAQUE SANTOS SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Mundo Novo x Bandeira Nova, linha 97, Turno da Manhã/ Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 67.139,80(sessenta e sete mil e cento e trinta e nove reais e oitenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
98 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ANDRÉ
RODRIGUES DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o 42.856.610/0001-31, situada na Povoado Piedade I, Zona Rural,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
47.089,00(quarenta e sete mil e oitenta e nove reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 104/2022, devendo ser celebrado o contrato com ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA. Irenilda Cunha
Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
104/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 47.089,00 (quarenta e sete mil e
oitenta e nove reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 104/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 47.089,00(quarenta e
sete mil e oitenta e nove reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de
2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
99 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 274/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Crauno/Barriguda x Poções, linha 98, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 47.089,00(quarenta e sete mil e oitenta e nove reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
100 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JACKSON
DE SOUSA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o 43.640.048/0001-77, situada na Assentamento Agricola do Iguai,
Zona rural, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
61.367,60(sessenta e um mil e trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 105/2022, devendo ser celebrado o contrato com JACKSON DE SOUSA
BARBOSA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
105/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JACKSON DE SOUSA BARBOSA, Valor global estimado: R$ R$ 61.367,60 (sessenta e um mil e
trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 105/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JACKSON DE SOUSA BARBOSA. Valor global estimado: R$ R$ 61.367,60(sessenta e
um mil e trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
101 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 275/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JACKSON DE SOUSA BARBOSA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Boa Sorte/Roçado Grande/São José 2 x Poções, linha 99, Turno da Manhã.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 61.367,60(sessenta e um mil e trezentos e sessenta e sete reais e
sessenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
102 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com SABRINA
SILVA PACHECO, inscrita no CNPJ sob o 42.834.404/0001-20, situada na Rua Sargento Mor Gonçalves Costa, nº
618, Santa Rita, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
46.025,70(quarenta e seis mil e vinte e cinco reais e setenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 106/2022, devendo ser celebrado o contrato com SABRINA SILVA PACHECO. Irenilda
Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
106/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com SABRINA SILVA PACHECO, Valor global estimado: R$ R$ 46.025,70 (quarenta e seis mil e
vinte e cinco reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 106/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando SABRINA SILVA PACHECO. Valor global estimado: R$ R$ 46.025,70(quarenta e seis
mil e vinte e cinco reais e setenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
103 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 276/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: SABRINA SILVA PACHECO
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Serra da Balança x Poções, linha 102, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 46.025,70(quarenta e seis mil e vinte e cinco reais e setenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
104 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com MARIVALDO
PAULO VIANA, inscrita no CNPJ sob o 42.364.362/0001-01, situada na Rua Humberto Schettini, nº285, Bela
Vista, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
59.848,60(cinquenta e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 107/2022, devendo ser celebrado o contrato com MARIVALDO PAULO
VIANA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
107/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com MARIVALDO PAULO VIANA, Valor global estimado: R$ R$ 59.848,60 (cinquenta e nove mil e
oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 107/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando MARIVALDO PAULO VIANA. Valor global estimado: R$ R$ 59.848,60(cinquenta e nove
mil e oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
105 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 277/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: MARIVALDO PAULO VIANA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Lagoa Preta/ Lagoa Barrenta x Poções, linha 103, Turno da Manhã/ Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 59.848,60(cinquenta e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e
sessenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
106 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com JOÃO
PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA, inscrita no CNPJ sob o 42.650.0001/0001-21, situada na Rua Jequié, nº247,
Indaiá, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 84.955,50(oitenta
e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 108/2022, devendo ser celebrado o contrato com JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA
ROCHA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
108/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA, Valor global estimado: R$ R$ 84.955,50 (oitenta e quatro
mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 108/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA. Valor global estimado: R$ R$ 84.955,50(oitenta e
quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita
Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 278/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Entrada da Jacutinga x Poções, linha 88, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 84.955,50(oitenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com NILTON
DURAN SILVA, inscrita no CNPJ sob o 43.220.113/0001-05, situada na Faz. Morro de Dois Paus,snº, Zona Rural,
Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para
prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
50.127,00(cinquenta mil e cento e vinte e sete reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 109/2022, devendo ser celebrado o contrato com NILTON DURAN SILVA. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
109/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com NILTON DURAN SILVA, Valor global estimado: R$ R$ 50.127,00 (cinquenta mil e cento e vinte e
sete reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 109/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando NILTON DURAN SILVA. Valor global estimado: R$ R$ 50.127,00(cinquenta mil e cento e
vinte e sete reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 279/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: NILTON DURAN SILVA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: São João/Campim Branco x Poções, linha 107, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 50.127,00(cinquenta mil e cento e vinte e sete reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com MARCELO
FARIAS CAMPOS, inscrita no CNPJ sob o 27.646.276/0001-06, situada na Rua B2, S/Nº, Urbis, Poções - BA,
CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de
serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no
transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado.
Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 37.063,60(trinta e sete mil e
sessenta e três reais e sessenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação
110/2022, devendo ser celebrado o contrato com MARCELO FARIAS CAMPOS. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
110/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com MARCELO FARIAS CAMPOS, Valor global estimado: R$ R$ 37.063,60 (trinta e sete mil e
sessenta e três reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 110/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando MARCELO FARIAS CAMPOS. Valor global estimado: R$ R$ 37.063,60(trinta e sete mil
e sessenta e três reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 280/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: MARCELO FARIAS CAMPOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Burraco do Boi/Assentamento União x Poções, linha 108, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 37.063,60(trinta e sete mil e sessenta e três reais e sessenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a
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de

Dezembro
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21 de Março de 2022
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com FABIANA DE
OLIVEIRA BRAGA, inscrita no CNPJ sob o 42.656.990/0001-60, situada na Rua Jequié, nº412, Indaiá, Poções BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de
serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no
transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado.
Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 34.633,20(trinta e quatro mil
e seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação
111/2022, devendo ser celebrado o contrato com FABIANA DE OLIVEIRA BRAGA. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
111/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com FABIANA DE OLIVEIRA BRAGA, Valor global estimado: R$ R$ 34.633,20 (trinta e quatro mil e
seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08
de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 111/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando FABIANA DE OLIVEIRA BRAGA. Valor global estimado: R$ R$ 34.633,20(trinta e quatro
mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de PoçõesBa, 08 de fevereiro de 2022.
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 281/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: FABIANA DE OLIVEIRA BRAGA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Porteira Velha x Poções, linha 109, Turno da Noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 34.633,20(trinta e quatro mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a
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de

Dezembro
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Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com SIRLEIDE
LEMOS CHAGAS ANDRADE, inscrita no CNPJ sob o 13.097.338/0001-55, situada na Rua Cônde Pereira, nº 879,
Indaiá, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física
para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor
habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
52.609,48(cinquenta e dois mil e seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos) constante do respectivo
Processo de Inexigibilidade de Licitação 112/2022, devendo ser celebrado o contrato com SIRLEIDE LEMOS
CHAGAS ANDRADE. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
112/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE, Valor global estimado: R$ R$ 52.609,48 (cinquenta e
dois mil e seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de
Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 112/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE. Valor global estimado: R$ R$
52.609,48(cinquenta e dois mil e seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos). Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
115 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 282/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Feixe do Morro x Tarugo X Poções, linha 64, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 52.609,48(cinquenta e dois mil e seiscentos e nove reais e quarenta e oito
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
116 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com MATEUS DE
JESUS VIANA, inscrita no CNPJ sob o 42.269.546/0001-92, situada na Rua 6, nº 375, Alto da Vitória, Poções BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de
serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no
transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado.
Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 63.798,00(sessenta e três mil
e setecentos e noventa e oito reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 113/2022,
devendo ser celebrado o contrato com MATEUS DE JESUS VIANA. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal
de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
113/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com MATEUS DE JESUS VIANA, Valor global estimado: R$ R$ 63.798,00 (sessenta e três mil e
setecentos e noventa e oito reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 113/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando MATEUS DE JESUS VIANA. Valor global estimado: R$ R$ 63.798,00(sessenta e três mil
e setecentos e noventa e oito reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
117 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 283/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: MATEUS DE JESUS VIANA
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: São José /Pau de Colher x Poções, linha 39, Turno da Manhã /Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 63.798,00(sessenta e três mil e setecentos e noventa e oito reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
118 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com MILTON DE
JESUS, inscrita no CNPJ sob o 27.495.098/0001-51, situada na Rua GermanoTavares, nº124, Primavera, Poções
- BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação
de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no
transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado.
Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$ 65.403,80(sessenta e cinco
mil e quatrocentos e três reais e oitenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação
114/2022, devendo ser celebrado o contrato com MILTON DE JESUS. Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita
Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
114/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com MILTON DE JESUS, Valor global estimado: R$ R$ 65.403,80 (sessenta e cinco mil e
quatrocentos e três reais e oitenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 114/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando MILTON DE JESUS. Valor global estimado: R$ R$ 65.403,80(sessenta e cinco mil e
quatrocentos e três reais e oitenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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21 de Março de 2022
119 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 284/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: MILTON DE JESUS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Crauno/barriguda/Piedade/Olho D´agua X Poções, linha 54, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 65.403,80(sessenta e cinco mil e quatrocentos e três reais e oitenta
centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
120 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 115/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com BRUNO
VIANA SANTOS, inscrita no CNPJ sob o 42.748.275/0001-58, situada na Rua Antônio Araújo Bulcão, nº 50,
Primavera, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa
física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
72.000,60(setenta e dois mil reais e sessenta centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação 115/2022, devendo ser celebrado o contrato com BRUNO VIANA SANTOS. Irenilda Cunha Magalhães Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 115/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
115/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com BRUNO VIANA SANTOS, Valor global estimado: R$ R$ 72.000,60 (setenta e dois mil reais e
sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 115/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 115/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando BRUNO VIANA SANTOS. Valor global estimado: R$ R$ 72.000,60(setenta e dois mil
reais e sessenta centavos). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
121 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 285/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: BRUNO VIANA SANTOS
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Arame/Via Morrinhos x Poções, linha 16, Turno da Manhã/ tarde/ noite.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 72.000,60(setenta e dois mil reais e sessenta centavos)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
122 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações, com base no Decreto Municipal Emergencial nº 009/2021 de 04 de janeiro de 2021, no
parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com ROSIANE
FERREIRA GONÇALVES, inscrita no CNPJ sob o 42.650.526/0001-67, situada na Rua Senador Frederico Costa,
nº 246, Primavera, Poções - BA, CEP nº 45.260-000. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou
pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba,
com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, Credenciamento 009/2021. com Valor global estimadoR$
42.532,00(quarenta e dois mil e quinhentos e trinta e dois reais) constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação 116/2022, devendo ser celebrado o contrato com ROSIANE FERREIRA GONÇALVES.
Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções - Ba, 08 de fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2022
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
116/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto : Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação,
contratando com ROSIANE FERREIRA GONÇALVES, Valor global estimado: R$ R$ 42.532,00 (quarenta e dois
mil e quinhentos e trinta e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de fevereiro
de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 116/2022, contratação direta por inexigibilidade de licitação referente à objeto: Credenciamento de pessoas
jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte de alunos, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos alunos matriculados na rede de
ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento 009/2021, e atentando ao parecer da
Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 25, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando ROSIANE FERREIRA GONÇALVES. Valor global estimado: R$ R$ 42.532,00(quarenta
e dois mil e quinhentos e trinta e dois reais). Irenilda Cunha Magalhães - Prefeita Municipal de Poções-Ba, 08 de
fevereiro de 2022.
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Segunda-feira
21 de Março de 2022
123 - Ano - Nº 1188

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.

RESUMO DO CONTRATO 286/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA
Contratada: ROSIANE FERREIRA GONÇALVES
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas (MEI) e/ ou pessoa física para prestação de serviços de transporte
de alunos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no transporte escolar aos
alunos matriculados na rede de ensino público de Poções- Ba, com condutor habilitado. Credenciamento
009/2021. Sendo Rota: Lagoa Nova / Piedade II x Poções, linha 104, Turno da Tarde.
Valor global estimado do contrato R$ R$ 42.532,00(quarenta e dois mil e quinhentos e trinta e dois reais)
Vigência

do

Contrato

:

11

de

fevereiro

a

31

de

Dezembro
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