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Licitações
ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-2021.
Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar
a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:CONTRATADO:
IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n°
03.055.987/0001-30.OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos
de consultoria, assessoria, gerenciamento e alimentação dos dados contábeis no SIGA
(Sistema Integrado de Gestão e Auditoria), na área pública administrativa, bem como
orientação e capacitação dos funcionários envolvidos.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da
Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 10.000,00 (dez mil reais). PRAZO: 60
(sessenta) dias. Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 04 de janeiro de 2021.
ManrickGregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004-2021.
CONTRATO Nº DL 004-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Avenida Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA, inscrito
no CNPJ sob o n° 03.055.987/0001-30. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de
serviços técnicos de consultoria, assessoria, gerenciamento e alimentação dos dados
contábeis no SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria), na área pública administrativa,
bem como orientação e capacitação dos funcionários envolvidos. FUDAMENTO LEGAL – art.
24, inc. II, da Lei n° 8.666/93. DOTAÇÃO: 0301 – Secretaria municipal de Administração e
Finanças. 2083 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria Municipal
de Administração e Finanças. 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Manrick
Gregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001-2021.
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Vereda necessita proceder a contratação de
empresa para Prestação de serviços de assessoria técnica contábil na classificação e
escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes,
disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução
orçamentária, com vista a atender ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
conforme especificação da Secretaria Municipal de Administração solicitante do serviço;
CONSIDERANDO que o custo da contratação foi estimado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
mensal e que há disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da
contratação, conforme informação da contadora deste Município; CONSIDERANDO as
disposições previstas no o art. 25, II, c/c art. 13, III da Lei n.° 8.666/93; CONSIDERANDO o
parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste município que recomendou que a contratação
fosse efetuada através de Inexigibilidade de licitação, por estarem presentes os três requisitos
previstos no art. 25, II, c/c art. 13, III da Lei 8.666/93; CONSIDERANDO que a sociedade
ELEILTON DA HORA SANTOS – EPP, inscrita no CNPJ n° 03.118.388/0001-18, possui
capacitação para atender as necessidades desse Município; CONSIDERANDO que o preço
cobrado pela empresa para prestar os serviços requeridos pela Secretaria Municipais de
Administração é considerado razoável, nas condições normais de execução do contrato, qual
seja, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensal. CONSIDERANDO que o preço cobrado pela
empresa para prestar os serviços requeridos pela Secretaria Municipais de Administração é
considerado razoável, conforme demonstra diversos contratos firmados em outros municípios.
CONSIDERANDO que a sociedade ELEILTON DA HORA SANTOS – EPP tem sua eficiência
demonstrada através de anos de competentes serviços prestados a demais Prefeituras da
região e por atender satisfatoriamente a Administração. Homologo e ratifico, na forma do art.
25, II, c/c art. 13, IIII, c/c art. 13, III da Lei 8.666/93 o presente Termo de Inelegibilidade.
Procedam-se às formalidades legais. Vereda BA, 04 de janeiro de 2021. ManrickGregorio
Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Pelo presente ato, considerando a inexigibilidade de licitação,
conforme o presente processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente o
art. 25, II, c/c art. 13, III, da Lei nº. 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei nº8.883/94,
HOMOLOGO a Prestação de serviços de assessoria técnica contábil na classificação e
escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes,
disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução
orçamentária, com vista a atender ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a
sociedade ELEILTON DA HORA SANTOS – EPP, por si tratar de sua eficiência demonstrada
através dos anos de competentes serviços prestados a demais Prefeituras Municipais da
Região, como também pela decisão da Comissão de Licitação, considerando-o apto e
inexigível de licitação. Vereda (BA), 04 de janeiro de 2021. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE. ManrickGregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001-2021. Licitação. Modalidade - Inexigibilidade Nº 001-2021.
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria técnica contábil na classificação e escrituração
da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por
legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária, com vista
a atender ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, junto a Secretaria de
Administração.CONTRATADA: ELEILTON DA HORA SANTOS – EPP. VALOR GLOBAL: R$
18.000,00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.Vereda (BA), 04 de janeiro de 2021.ManrickGregorio
Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-2021.
Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar
a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:CONTRATADO:
CONSULT.COM EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n° 17.239.249/0001-57.OBJETO: Contratação
de empresa para Prestação de Serviços técnicos especializados em implantação de rotina
administrativa junto ao setor de licitação e outros.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei
n° 8.666/93.VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 10.400,00 (dez mil, quatrocentos reais). PRAZO:
60 (sessenta) dias. Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 04 de janeiro de
2021. ManrickGregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002-2021.
CONTRATO Nº DL 002-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Avenida Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: CONSULT.COM EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n°
17.239.249/0001-57. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços técnicos
especializados em implantação de rotina administrativa junto ao setor de licitação e outros.
FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93. DOTAÇÃO: 0301 – Secretaria
municipal de Administração e Finanças. 2083 – Manutenção dos Serviços Técnicos e
Administrativos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 33903900 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL: R$ 10.400,00 (Dezessete mil,
trezentos reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.
ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-2021.
Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar
a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:CONTRATADO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMAP, inscrito no CNPJ sob o n°
05.297.280/0001-76.OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo, para disponibilização de
tecnologia para a realização da diagramação e publicação dos atos oficiais em jornal de grande
circulação.FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL
ESTIMADO: R$ 17.300,00 (Dezessete mil, trezentos reais). PRAZO: 60 (sessenta) dias.
Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 04 de janeiro de 2021. ManrickGregorio
Prates Teixeira - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-2021.
CONTRATO Nº DL 001-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Avenida Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMAP,
inscrito no CNPJ sob o n° 05.297.280/0001-76. OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo,
para disponibilização de tecnologia para a realização da diagramação e publicação dos atos
oficiais em jornal de grande circulação.
Item Discriminação
Un
Quant
Unit
Total
Solução tecnológica que edite, diagrame e Cm
x
realize a publicação dos atos administrativos Coluna
1
100
oficiais do Município de Vereda /BA, em jornal
80,00
8.000,00
de grande circulação no Estado da Bahia.
Solução tecnológica que edite, diagrame e Cm
x
realize a publicação dos atos administrativos Coluna
oficiais do Município de Vereda /BA, Diário
2
70
Oficial da União - DOU, através da Imprensa
Nacional.
70,00
4.900,00
Solução tecnológica que edite, diagrame e mês
realize a publicação dos atos administrativos
3
2
2.200,
oficiais do Município de Vereda /BA, no Diário
Oficial do Município de Vereda.
00
4.400,00
Total
17.300,00
FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93. DOTAÇÃO: 0301 – Secretaria
municipal de Administração e Finanças. 2083 – Manutenção dos Serviços Técnicos e
Administrativos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 33903900 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL: R$ 17.300,00 (Dezessete mil,
trezentos reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Manrick Gregorio Prates Teixeira Prefeito Municipal.

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-2021.
Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar
a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:CONTRATADO: B S
EMMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n° 09.373.221/000180.OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de Veículos e
Máquinas Pesadas para Limpeza Pública e Suporte na Secretaria de Obras.FUDAMENTO
LEGAL – art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93.VALOR GLOBAL: R$ 289.517,28 (duzentos e
oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais, vinte e oito centavos). PRAZO: 60 (sessenta)
dias. Prefeitura Municipal de Vereda, Estado da Bahia, em 04 de janeiro de 2021.
ManrickGregorio Prates Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003-2021.
CONTRATO Nº DL 003-2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VEREDA, inscrito no CNPJ
sob o n° 16.412.017/0001-96, com sede na Avenida Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba. CONTRATADO: B S EMMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, inscrito no
CNPJ sob o n° 09.373.221/0001-80. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas para Limpeza Pública e Suporte na
Secretaria de Obras. FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93. DOTAÇÃO:
0801 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 2095 – Gestão da
Frota Municipal. 2129 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos – Obras,
Transportes e Serviços Urbanos. 1017 – Construção E Restauração de Vias Públicas. 2075 –
Desenvolvimento Urbanístico Municipal. 2073 – Gestão de Limpeza Pública. 33903900 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL: R$ 289.517,28 (Dezessete
mil, trezentos reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. Manrick Gregorio Prates Teixeira - Prefeito
Municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público
que no dia 09/02/2021 às 10:00h, no endereço Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 002-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para
Prestação de Serviços técnicos de consultoria, assessoria, gerenciamento e alimentação dos
dados contábeis no SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria), na área pública
administrativa, bem como orientação e capacitação dos funcionários envolvidos, maiores
informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra citado.Vereda/Ba, 14/01/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público
que no dia 09/02/2021 às 09:30h, no endereço Av. Deputado Eujácio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 001-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para
Prestação de Serviços técnicos especializados em implantação de rotina administrativa junto
ao setor de licitação e outros, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço
supra citado.Vereda/Ba, 14/01/2021.

AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 0012021.O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia
09 de fevereiro de 2021, às 09:00 h, na sala de licitação na Av. Deputado Eujacio Simões, 32,
centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 0012021, Menor Preço Global, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata
de registro de preços, para futuro e eventual disponibilização de tecnologia para a realização
da diagramação e publicação dos atos oficiais no Diário Oficial do Município, em jornal de
grande circulação e no Diário Oficial da União, quando serão recebidas as propostas e
documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido na
Prefeitura Municipal de Vereda, de segunda a sexta - feira, no horário comercial de 08:00 às
12:00h, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão
publicados no Diário Oficial do Município.Vereda/BA, 14/01/2021.

AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 0022021.O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia
09 de fevereiro de 2021, às 10:30 h, na sala de licitação Av. Deputado Eujacio Simões, 32,
centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 0022021, Menor Preço Global, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata
de registro de preços, para Futura e eventual Aquisição de combustível e lubrificantes para
utilização da frota de veículos próprios e locados, para sede e distritos, visando atender as
diversas secretarias do Município de Vereda, quando serão recebidas as propostas e
documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido na
Prefeitura Municipal de Caravelas, de segunda a sexta - feira, no horário comercial de 08:00 às
12:00h, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão
publicados no Diário Oficial do Município. Vereda/BA, 14/01/2021.

AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 0032021.O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia
09 de fevereiro de 2021, às 11:00 h, na sala de licitação Av. Deputado Eujacio Simões, 32,
centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 0032021, Menor Preço por lote, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata
de registro de preços, para Futura e eventual Aquisição de material de expediente, visando
atender as diversas secretarias do Município de Vereda, quando serão recebidas as propostas
e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido na
Prefeitura Municipal de Caravelas, de segunda a sexta - feira, no horário comercial de 08:00 às
12:00h, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão
publicados no Diário Oficial do Município. Vereda/BA, 14/01/2021.
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AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 0042021.O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia
09 de fevereiro de 2021, às 11:30 h, na sala de licitação Av. Deputado Eujacio Simões, 32,
centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 0042021, Menor Preço Global, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata
de registro de preços, para Futura e eventual Aquisição de material de limpeza e higiene
pessoal, visando atender as diversas secretarias do Município de Vereda, quando serão
recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que
poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Caravelas, de segunda a sexta - feira, no
horário comercial de 08:00 às 12:00h, ficando os interessados cientificados que todos os atos
desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município. Vereda/BA, 14/01/2021.
AVISO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 0052021.O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia
09 de fevereiro de 2021, às 12:00 h, na sala de licitação Av. Deputado Eujacio Simões, 32,
centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 0052021, Menor Preço por lote, objetivando seleção das melhores propostas para formação de ata
de registro de preços, para Futura e eventual Aquisição de alimentos, visando atender as
diversas secretarias do Município de Vereda, quando serão recebidas as propostas e
documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido na
Prefeitura Municipal de Caravelas, de segunda a sexta - feira, no horário comercial de 08:00 às
12:00h, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão
publicados no Diário Oficial do Município. Vereda/BA, 14/01/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público
que no dia 09/02/2021, às 13:30h, no endereço Avenida Eujacio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 003-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para
recuperação de estradas rurais e urbanas não pavimentadas em diversas localidades desse
Município, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra
citado.Vereda/Ba, 14/01/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público
que no dia 09/02/2021, às 14:00h, no endereço Avenida Eujacio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 004-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para
recuperação de de pavimentação em paralelepípedos e/ou blocos intertravados em diversas
localidades desse Município, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço
supra citado.Vereda/Ba, 14/01/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público
que no dia 09/02/2021, às 14:30h, no endereço Avenida Eujacio Simões, 32, centro,
Vereda/Ba, serão recebidas propostas relativas à Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 005-2021, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para
reforma e ampliação dos prédios públicos, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h,
no endereço supra citado.Vereda/Ba, 14/01/2021.
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