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Piripá

Extratos de Contratos

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº CD-004/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de Licitação nº IL-002/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: GOMES OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 22.937.589/0001-91
OBJETO:serviços técnicos profissionais consistentes em assessoria e consultoria jurídica,
compreendendo o acompanhamento jurídico de Processos Licitatórios e Contratos
Administrativos, bem como o patrocínio de eventuais Ações Jurídicas em que o Município seja
parte ou terceiro interessado, e, ainda, emissão de pareceres jurídicos sobre matéria de Direito
Público, Direito Constitucional e Direito Administrativo.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 122.400,00 (cento e vinte de dois mil e quatrocentos reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
3 - Ano - Nº 1224

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº CD-001-A/2017-IN
MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de Licitação nº IL-001/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: PLENNA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 08.562.959/0001-22
OBJETO:serviços técnicos na área de assessoria e consultoria orçamentária, contábil,
financeira e atendimento ao TCM, para prestação de serviço ao município de Pripá/BA.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
4 - Ano - Nº 1224

Piripá

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 006-1/2018
MODALIDADE LICITATÓRIA: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: CONSULTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL DE
CONQUISTA LTDA - ME, CNPJ sob o nº 08.772.138/0001-10
OBJETO:serviços de Assessoria Jurídica especializada visando o atendimento do Gabinete do
Prefeito e Secretarias Municipais em todas as demandas de cunha Administrativo e Trabalhista
no Município.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 84.000, 00 (oitenta e quatro mil reais)
DATA DE ASSINATURA:23 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
5 - Ano - Nº 1224

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 001-5/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 009/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP),
CNPJ sob o nº 05.277.208/0001-76
OBJETO:serviços de intermediação de publicidade legal: em Jornal de Grande Circulação no
Estado da Bahia, Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado, Estado da Bahia, para
veiculação de matérias de atos deste Município.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 80.250,00 (oitenta mil duzentos e cinqüenta reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
6 - Ano - Nº 1224

Piripá

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 006-8/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 040/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP),
CNPJ sob o nº 05.277.208/0001-76
OBJETO:serviços de Licenciamento de Software, em diário oficial do Município, com
utilização da tecnologia da informação, para promoção da transparência administrativa,
contábil, financeira e fiscal, para prestação de serviços na Publicação de Atos da Administração
Pública do Município.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
7 - Ano - Nº 1224

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 003-7/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 031/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: BRUNO LOPES BASTOS-03412619558, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrita no CNPJ nº 21.431.340/0001-47
OBJETO:Serviços de consultoria técnica especializada na área de gestão pública, com o foco
no monitoramento das ações para cumprimento das obrigações do Sistema Integrado de Gestão
e Auditoria - SIGA e o acompanhamento das ações administrativas e financeiras no âmbito do
município de Pripá/BA.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
8 - Ano - Nº 1224

Piripá

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 013-3/2019
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 010/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: SUDOESTE TRASNPORTE ESCOLAR LTDA – ME, CNPJ sob nº:
26.743.801/0001-30
OBJETO:serviços no Transporte Diversos para atender as secretarias municipais.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

29 de Fevereiro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
9 - Ano - Nº 1224

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 005-5/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: REDE CONNECT TELECOM LTDA - EPP, CNPJ sob o nº
12.664.949/0001-75
OBJETO:fornecimento de Link de Internet IP dedicado na quantidade de 150 MB para atender
as secretarias municipais.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
10 - Ano - Nº 1224

Piripá

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 001-4/2019
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 012/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: SANDRA REGINA BARROS DOS SANTOS - ME, CNPJ nº
16.577.557/0001-20
OBJETO:serviços de assessoria com o objetivo de propor caminhos e estratégias à gestão e
apoio administrativo na área de planejamento financeiro para todos os programas relacionados
ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social deste Município.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
11 - Ano - Nº 1224

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 002-7/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 030/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: OSE ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA - ME, CNPJ nº
26.831.012/0001-51
OBJETO:Serviços de consultoria técnica especializada na área de gestão pública com o foco
no monitoramento e suporte das ações para cumprimento das obrigações do Sistema e-TCM e o
acompanhamento das ações administrativas e financeiras no âmbito da administração
Municipal.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
12 - Ano - Nº 1224

Piripá

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 012-3/2017
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 007/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: JOÃO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO 066.640.545-07(MEI), CNPJ
nº 17.644.542/0001-08
OBJETO:serviços no apoio, acompanhamento e suporte na área de licitações e na realização do
SRP – Sistema de Registro de Preços.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
13 - Ano - Nº 1224

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 005-6/2019
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 011/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: C RIBEIRO DIAS BARBOZA - ME, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº CNPJ 32.554.557/0001-60
OBJETO:serviços de assessoria técnica administrativa de acompanhamento previdenciário e
orientações de elaboração de normas, métodos e relatórios para composição de folha de
pagamento, GFIP Mensal, Rais, Dirf, DCTF mensal, DIPJ e o acompanhamento nos demais
órgãos fiscalizadores.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL:R$ 84.000,00 (oitenta e quaro mil reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Janeiro de 2020
14 - Ano - Nº 1224

Piripá

Prefeitura Municipal de Piripá
Estado da Bahia
CNPJ/MF 13.694.658/0001-92

Praça da Bandeira, 30 – Centro – CEP 46.270-000 – Piripá – Bahia
e-mail: pmpiripa@gmail.com Fone-Fax: (77)-3440-2337

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 006-4/2019
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 015/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICPAL DE

PIRIPÁ

CONTRATADO: CRISTIANA PRADO ALVES 01487402511, CNPJ nº 17.335.112/0001-04
OBJETO:serviços de suporte, alimentação e lançamento de dados no SIGA – Sistema
Integrado de Gestão e Auditoria do TCM – BA, referente aos dados de licitações e contratos e
aditivos de contratos, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Piripá-Ba.

JUSTIFICATIVA:
Por atender ao inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e pelo fato de sua prorposta ainda se mater
igual e ser a mais vantajosa para a Administração pública.
Em função dos serviços que são descritos no objeto acima, serem de natureza continuada, cujo
objeto corresponde a obrigações de fazer e à necessidades permanentes de execução, pois, são
inúmeras as demandas destes serviços e atividades que dependem do mencionado objeto, fazendo
com que haja interesse público e administrativo na continuidade da prestação dos serviços.

VALOR GLOBAL: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais)
DATA DE ASSINATURA:30 de Dezembro de 2019
VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2020

até

31 de Dezembro de 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+LF0KIFLG17FZKFZPUZ6W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

