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Itapitanga

Licitações

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 025/2022;
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 208/2022;
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 025/2022, 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
REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA ME – WANDERLEY NOVAES E
BANDA, no valor de R$ 7.000,00 (sete 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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Itapitanga

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 026/2022;
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 207/2022;
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 026/2022, 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
19 ENGENHARIA LTDA – LAMON LEITE, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 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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Itapitanga

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 027/2022;
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 211/2022;
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 027/2022, 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 JULIO DE
SOUZA FRANCA NETO – Cantor NETO LHAYON, no valor de R$ 1.000,00
(Hum 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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Itapitanga

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 028/2022;
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 212/2022;
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 028/2022, 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 LIDIANE
MORAIS DA SILVA – BANDA ALEF, no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e
quinhentos 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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Itapitanga

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 029/2022;
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 213/2022;
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 029/2022, 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 ALDAIR
SENA SANTOS – GALEGO SENSAÇÃO, no valor de R$ 1.000,00 (Hum 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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Itapitanga

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 030/2022;
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 215/2022;
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 030/2022, 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 CARLOS
ALBERTO DE JESUS – XOTE PEDRA VERMELHA, no valor de R$ 2.900,00
(dois mil e novecentos 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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Itapitanga

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 031/2022;
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 216/2022;
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 031/2022, 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 EDVALDO
DA SILVA SANTOS – ZINHO DA PERFIL, no valor de R$ 2.000,00 (dois 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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Itapitanga

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 032/2022;
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 217/2022;
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 032/2022, 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 o JOÃO
MARCOS SOUZA DOS SANTOS – JM DO ARROCHA, no valor de R$
1.500,00 (hum mil quinhentos 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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Itapitanga

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 033/2022;
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 218/2022;
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 033/2022, 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
ALEXANDRE DE JESUS – FORRÓ SEM SOLO, no valor de R$ 3.000,00 (três
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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Itapitanga

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 034/2022;
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 214/2022;
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 034/2022, 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
DEIVERSON SANTOS DE JESUS – NAYARA CRISTINA, no valor de R$
1.000,00 (Hum 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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Itapitanga

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 atrações
musicais para realização de Shows 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 035/2022;
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 219/2022;
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 035/2022, 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
JOSÉ CARLOS DAS NEVES DE JESUS – MEI (Cantor Zé Carlos - o Segurança
Apaixonado; Cantora Arielen Silva; Cantor Jhon Hits; Cantor Ray Jhones;
Cantor Adison Nascimento; Cantora Maryana Carvalho; Moreninho do
Kaprixo; Banda Gambiarra; Vovozinho do Forró; Zé do Arrocha e Cantora
Verônica Lins), no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Itapitanga - Bahia, 21 de junho de 2022.
___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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Itapitanga

Termos Aditivos

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 034/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 229/2022
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº. 14.147.482/0001-11, com sede na Praça Dois Poderes nº.
06 - Centro, Itapitanga, Estado da Bahia.
CONTRATADA: STATUS BRC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 30.284.360/0001-23,
com sede na Rua do Sutero, S/nº, Cidade de Palha, Município de Aratuípe - Bahia,
CEP. 44.490-000.
PROCESSO VINCULADO: Carta Convite nº 001/2022.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA LAUDELINO DAVID DOS SANTOS.

DA VIGÊNCIA – Altera-se a vigência do presente contrato, que sofrerá prorrogação
por 25 (vinte e cinco) dias, com inicio em 04 de julho de 2022, e término em 28 de
julho de 2022.
Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato Primitivo, não
especificamente alteradas por este TERMO ADITIVO.
FUDAMENTO LEGAL – Art. 57, parágrafo 1º, da Lei n°. 8.666/93.
DATA: 30 de junho de 2022.
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