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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

O Município de Itapitanga, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação designado pela
Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que por motivos de ordem
administrativa, a Tomada de Preço n° 001/2022, que visa a contratação de empresa da área de
engenharia para execução dos serviços de intervenção e qualificação viária no perímetro urbano,
objeto do Contrato de Repasse Nº 913996/2021 – UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
cuja data de abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preço estava marcada para o dia
01 de julho de 2022, às 09:00 horas, fica prorrogada para o dia 05 de julho de 2022 ás 09:00h.
Informações no setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário das
08:00 ás 14:00 horas, ou através do correio eletrônico licitacompras.itapitanga@hotmail.com. Ou
pelo telefone (73) 3246-2445. Os demais atos serão publicados no site:
sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial. Clebson Santos Moreira – Presidente da CPL.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de show no São João 2022 na sede do
município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 012/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 169/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 012/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
VDJ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA – Banda
Originais do Forró, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 03 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de show no São João 2022 na Sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 013/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 167/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA ME – Cantor Gabriel K e Banda, no
valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 06 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de show no São João 2022 na sede do
município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 014/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 168/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 014/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
D N DOS SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS ME – Banda Pegada X, no
valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 06 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de show no São João 2022 na sede do
município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 015/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 166/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 015/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
MARCONI SILVA DE SOUZA – Banda Xote Apimentado, no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 06 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 016/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 163/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 016/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
MARIA EDUARDA REIS DE JESUS – Cantor Tony Fernandes, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 07 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 018/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 170/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 018/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com WILSON
GIROTTO MARINHO JUNIOR – Cantor Rian Girotto, no valor de R$
6.500,00 (seis mil quinhentos reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 09 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 019/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 184/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 019/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
TAMY PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA – (Cantor - Jó
Miranda), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 10 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 020/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 191/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 020/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (BANDA – ZEFA DI ZECA), no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 14 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 021/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 189/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
CLEIDSON J S COMERCIO SERVIÇOS LTDA (BANDA – PÉ DE BADOQUE), no
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 15 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 022/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 201/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
CHARITON JOSÉ CARVALHO XAVIER (EQUIPE – KATHYNHO), no valor de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 15 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de show no São João 2022 na sede do
município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 023/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 206/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 023/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
D N DOS SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS ME – VANOLY CIGANO, no
valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 17 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de atração
musical para realização de Show no São João 2022 na sede do
Município, tendo em vista ser de fundamental importância para
conservação da tradição cultural da nossa cidade, conforme
requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de
licitação registrada no Termo de Inexigibilidade nº 024/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica
deste município, opinando favoravelmente pela contratação por
inexigibilidade de Licitação, atendendo os requisitos previstos no
art. 25, III da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o
decorrer do processo Administrativo nº 210/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada
obedece aos princípios da economicidade, eficiência e primazia do
interesse público sobre o privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 024/2022, com
fundamento no art. 25, III da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o
mesmo para que seja formalizado o contrato administrativo com a empresa
JUVANILDO DE JESUS SANTOS (NILDO SAN), no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 20 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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