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Atas

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL SRP

Número
013/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 040/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 083/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2022
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins
Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 149.013.655-72 e
RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, nº 48,
Distrito de Cascavel – Ibicoara/Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, em face da
classificação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a finalidade de selecionar
propostas para o registro de preços para a locação de estruturas abaixo, respeitadas as disposições
das Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal 139/2017,
consoante às cláusulas e condições do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP para Registro de Preço nº
013/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
PRESTADOR DE SERVIÇOS
SMC SERVIÇOS E EVENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.472.311/000170, com endereço comercial na Rua Jeremias Alves de Lima, nº 406 A – Bairro Monsenhor Fagundes –
Brumado/Bahia, representada neste ato pelo Sr. Euzilei Moreira de Sousa, maior, brasileiro, inscrito no
CPF: 640.695.161-15 e RG: 3403012-5752515 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua João Batista
Araújo, 108 – Brumado/Bahia
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata é a realização de registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa para locação de estruturas diversas e equipamentos e serviços de segurança e de buffet, para
realização de festejos e eventos do Município de Ibicoara, de acordo com as especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, do instrumento convocatório do PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 013/2022, para prestação de serviços para a Administração Pública Municipal,
conforme descrição e preços constantes na proposta de preço do licitante.
1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles
poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços,
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o
art. 7º do Decreto Municipal 139/2017.
2. DO PREÇO
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1
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PALCO: 01 Palco modelo Duas Águas medindo 14x10,
em alumínio com estrutura do teto em torres Q-50, com
06 pés direito com 09 metros de altura, piso em
praticável com medidas de 2mt x 1mt, piso em
compensado de 20 milímetros, nas laterais do palco
fechamento feito com telas especiais a ação do vento e
de alta resistência, estrutura lateral em torres de alumínio
Q- 30 para elevação dos sistemas de PA com
capacidade de elevação de 09 metros com 03 toneladas
de capacidade de peso, 01 escadas de acesso e 01(uma)
rampa, passarela frontal medindo 2m de largura X 4m
comprimento, grid para iluminação 10mts x 08 mts e
torres de 5 mts de altura, house mix coberta em toldo de
04mts x 04 mts e piso elevado do chão de 04 cm, 04
extintores (pó e agua).
PALCO: 01 Palco modelo Duas Águas, medindo 05 mt x
05, em alumínio com estrutura do teto em torres Q30,
com 04 pés direito com 05 metros de altura, piso em
praticável com medidas de 2mt x 1mt, piso em
compensado de 20 milímetros, nas laterais do palco
fechamento feito com telas especiais a ação do vento e
de alta resistência, estrutura lateral em torres de alumínio
Q- 30.

Diária

TABLADO: um palco praticável de 02 metros de
profundidade e 06 de largura e piso 40 cm de altura

Diária

Backdroop: Backdroop de alumínio em
largura por 3 de altura

CAMARIM: camarins estrutura de octanorm, medindo
4,00m x 4,00m cada, coberto em toldo, piso em
compensado acarpetado, com ar condicionado de 7.500
btus em cada camarim, mobiliados com um espelho de
corpo inteiro, um sofá de dois lugares, um cabideiro e
uma cadeira estofada em cada camarim.
TENDA: Tenda com medidas de 10 mt x 10 mt, modelo
chapéu de bruxa, 04 mts de altura lona branca.

11

PAINEL DE LED: Painel de Led mínimo de resolução
P6, tamanho 8 mts largura por 3mts, montado em
estrutura de Q30

12

13

12

R$
10.000,00

R$ 120.000,00

R$ 2.700,00

R$ 40.500,00

R$ 2.380,00

R$ 23.800,00

R$ 800,00

R$ 8.000,00

R$ 1.130,00

R$ 11.300,00

R$ 2.360,00

R$ 23.600,00

R$ 2.850,00

R$ 34.200,00

R$ 470,00

R$ 3.760,00

R$ 247,00

R$ 98.800,00

R$ 3.800,00

R$ 57.000,00

R$ 5.700,00

R$ 68.400,00

R$ 950,00

R$ 19.000,00

R$ 28,00

R$ 16.800,00

15

10

10

Q30, 4mts de

10

09

Diária

PORTAL: Portal com 06 metros de largura, 05 de altura,
com testeira de 1,20, e laterais com 01 metro de largura,
em Q30

TENDA: Tenda com medidas de 06 mt x 06 mt, modelo
chapéu de bruxa, 04 mts de altura lona branca.
TENDA: Medindo 4mx4m, modelo chapéu de bruxa, lona
branca para as barracas tradicionais da Praça principal
dos festejos.
TENDA: Tenda modelo duas águas tipo galpão montada
em Q30 alumínio, medindo 12 x 10, lona branca, altura 5
mts

08

Diária

Elevado de Polícia: Locação de estruturas tubulares,
com banco, escada com corrimão, cobertura em lona
medindo 2,5m x1,2 m, sendo 02 por dia.
DISCIPLINADORES:
Locação
de
disciplinadores
medindo 2m (comp) X 1m (alt) para fechamento do
circuito da festa

Diária

10

Diária

10

Diária

12

Diária

8

Diária

400

Diária

Diárias

15

12

Diárias

20

Metro

600

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
4 - Ano X - Nº 2949

14

15

16

17

Ibicoara

GERADOR: Locação de gerador de energia em
container, com tratamento acústico, silenciado, com nível
de ruído de 77 a 65 decibéis de 260 KVA, com tensões
220 v ou 110v, abastecimento por conta do contratado.
GERADOR: Locação de gerador de energia em
container, com tratamento acústico, silenciado, com nível
de ruído de 77 a 65 decibéis de 180 KVA, com tensões
220 v ou 110v, abastecimento por conta do contratado.
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 32 sub graves de 1.000
wats, 32 médios graves de 800 wats, 04 amplificadores
de 8.000 wats para sub grave, 04 amplificadores para
médio grave, 04 amplificadores 3.000 wats para drives,
02 mesas digital no mínimo 48 canais, 06 amplificadores
para monitor, 02 cubos para guitarra fender ou similar, 01
cubo para baixo Gallien Krueger, 01 cubo para teclados
04 canais, 08 spots para vozes e outros, 01 multicabo de
80 mts c de 56 vias com multi pino; 08 sub snack 12 vias
com multi pino; 16 cabos de sub snack com multi pinos
(25 metros); 04 fones sennheiser ew-300, g 3000 com
combainer e antena externa; 12 fones koss porta pro; 04
microfone shure ur4; 14 shure sm 58; 10 shure sm 58
beta, 02 kits de microfones para bateria e percussão, 02
torres de delay com 04 sub de 1.000 wats, 04 cx de altas
com 02 falantes de médio grave e 01 drive titâneo em
cada torre, front fill com 04 caixas.
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 08 sub graves de 1.000
wats, 08 médios graves de 800 wats, 02 amplificadores
de 8.000 wats para sub grave, 02 amplificadores para
médio grave, 04 amplificadores 3.000 wats para drives,
01 mesas digital no mínimo 32 canais, 03 amplificadores
para monitor, 01 cubos para guitarra fender ou similar, 01
cubo para baixo Gallien Krueger, 01 cubo para teclados
02 canais, 02 spots para vozes e outros.

Diária

20

Diária

10

Diária

Diária

18

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 20 moving beanm 200 7r,
30 par led RGBW outdoor, 06 atomic mega estrobo
3.000 wats, 12 par 64 foco 5, 06 mini brut, 02 maquinas
de fumaça com ventilador, 02 rack de iluminação com 12
canais, 02 cortinas preta com (9mx 6m) cada 01 grid Q30
10x08mt com 05 metros de altura com 04 linhas, 01 trave
em Q30 de 10 metros largura por 06 de altura para
montagem de painel de led, 10 praticáveis 2x1 de
alumínio com regulagem de altura, 20 metros de passa
cabo.

Diária

19

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 04 moving beanm 200 7r,
10 par led RGBW outdoor, 01 maquinas de fumaça com
ventilador, 01 rack de iluminação com 12 canais, 01
cortinas preta com(5mx 4m) cada

Diária

20

21

GRID: Grid Q30 10x08mt com 05 metros de altura com
04 linhas, 01 trave em Q30 de 10 metros largura por 06
de altura, para montagem de painel de led, 10
praticáveis 2x1 de alumínio com regulagem de altura, 20
metros de passa cabo.
SANITÁRIOS QUÍMICOS: Locação de sanitários
químicos novos, com serviço permanente de
higienização 02 vezes ao dia, com identificação
masculino e feminino

Diária

Diária

R$ 4.240,00

R$ 84.800,00

R$ 4.000,00

R$ 40.000,00

R$ 14.250,00

R$ 171.000,00

R$ 3.350,00

R$

R$ 6.650,00

R$ 79.800,00

R$ 1.850,00

R$ 37.000,00

R$ 2.850,00

R$ 34.200,00

R$ 270,00

R$ 108.000,00

12

20
67.000,00

12

20

12

400

3
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TRIO ELÉTRICO: Trio porte médio com configurações
mínimas de 88 graves (24 por lateral, e 20 frente, 20
fundos) 88 médios grave (24 por latera, 20 frente e 20
fundos), mesa digital no mínimo 32 canais, amplificação
compatível com o sistema de caixas, com camarim,
banheiro, cabeamento e microfones suficiente para
atender os artistas que irão se apresentar
TRIO ELÉTRICO: Trio carreta com configurações
mínimas de 120 graves (40 por lateral, e 20 frente, 20
fundos) 120 médios grave (40 por latera, 20 frente e 20
fundos), mesa digital no mínimo 32 canais, amplificação
compatível com o sistema de caixas, com camarim,
banheiro, cabeamento e microfones suficiente para
atender os artistas que irão se apresentar
GAMBIARRA: Locação de 2.000 (dois mil) metros de
gambiarra para os espaços dos festejos evento

Diária

Diária

Serviço
Valor total

04

R$ 6.000,00

R$ 24.000,00

R$18.680,00

R$ 56.040,00

03

03

R$ 5.000,00

R$

15.000,00

R$ 1.242.000,00

3. DO REAJUSTE
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e
prazos fixados pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de
Planejamento e Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência
do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas, componentes ou de outros documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada
ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional
e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial.
4. DOS PRAZOS
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de
preços no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO,
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da presente
ata.
5. DOS PAGAMENTOS
5.1. O pagamento dos serviços será até 30 (trinta) dias após a emissão das notas fiscais.
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na
data da entrega.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. As obrigações decorrentes dos serviços constantes do registro de preços a serem firmadas entre o
MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos
equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
4
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6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado.
7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO
7.1. O serviço será prestado de acordo ordem de serviços emitida pelo responsável competente.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias
úteis, contado do recebimento provisório.
7.4. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o
FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
7.5. O FORNECEDOR deverá fornecer os serviços nos locais determinados na Autorização de Serviço.
7.6. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o prazo solicitado, contado do recebimento do
pedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
8. DAS PENALIDADES
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às penalidades
de advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração
de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual ou
cancelamento do registro.
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto
no item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de
impedimento temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2
(dois) anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total do pedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de
prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição.
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas
no art. 79 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts.
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco
(05) dias úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses:
5
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I pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços,
por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883,
de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
II pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I
do item 10.1., será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
preço, não o desobriga da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual
deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de
bens constantes do registro de preços.
11. DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Barra da Estiva/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
Ibicoara – Bahia, 15 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE IBICOARA
Gilmadson Cruz de Melo
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SMC SERVIÇOS E EVENTOS
CNPJ nº 11.472.311/0001-70
Rep. Sr. Euzilei Moreira de Sousa
CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA
CPF:

2ª TESTEMUNHA
CPF:

6
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8 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

Extratos de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 277/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: SÉRGIO SOUZA MAGALHÃES - NATUREZA INSIGHT
CNPJ: 19.961.414/0001-05
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de Gestão do Programa
Rotas Sul e Hub Chapada para desenvolvimento do turismo regional, sobretudo o
turismo do município de Ibicoara, com estratégias de relações públicas, visando o
aumento substantivo da comercialização turística entre os municípios que compõem
as Rotas Sul da Chapada Diamantina.
VALOR GLOBAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
ASSINATURA: 03 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
9 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 294/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: SMC SERVIÇOS E EVENTOS
CNPJ: 11.472.311/0001-70
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para locação de estruturas diversas
destinadas à realização de festejos nas localidades de Água Fria – 18/06/2022, Alto do
Cemitério (Forró do Alto) – 18/06/2022, do Bairro Caixa D’ Água – 19/06/2022 e localidade
do Brejão – 26/06/2022, festejos juninos na sede – 23 a 25/06/2022 e Festejos de São
Pedro no Distrito de Cascavel – 01 e 02/07/2022.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 480.929,00 (quatrocentos e oitenta mil e
novecentos e vinte e nove reais)
ASSINATURA: 15 de junho de 2022
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
10 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 300/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: REGINALDO ARAGÃO SOARES
CPF: 003.449.761-73
OBJETO: Contratação de prestação dos serviços artísticos musicais da Dupla Regis
Moreno e Gilberto, para realização de shows nos Festejos Juninos e de São Pedro do
Município de Ibicoara, a serem realizados nos dias 24 de junho de 2022 e 01 de julho
de 2022, na sede e no Distrito de Cascavel.
VALOR GLOBAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ASSINATURA: 17 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
11 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 302/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: VERANICE MIRA DE SANTANA
CPF: 160.121.355-72
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de decoração e ornamentação junina
de vias e espaços públicos do Distrito de Cascavel e do Loteamento Renascer, para
realização dos festejos de São Pedro nestas localidades.
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
ASSINATURA: 20 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
12 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 303/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: TATIANE SILVA COSTA - PAOLA COSTTA
CNPJ: 35.671.694/0001-73
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais da Artista Paola
Costta, para realização de shows nos Festejos Juninos e de São Pedro do Município
de Ibicoara, a serem realizados nos dias 24 de junho de 2022 e 02 de julho de 2022,
na sede e no Distrito de Cascavel.
VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ASSINATURA: 20 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
13 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 304/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: CRIATIVE MUSIC LTDA
CNPJ: 08.648.622/0001-32
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais do Artista Isaias
Saad, para realização de show nos Festejos de Emancipação Política do Município de
Ibicoara, a ser realizado no dia 23 de julho de 2022.
VALOR GLOBAL: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
ASSINATURA: 20 de junho de 2022
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
14 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 305/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: NEWTON JOSÉ AGUIAR
CNPJ: 03.645.723/0001-36
OBJETO: Contratação de empresa para futura aquisição de óleo diesel para
prestação de serviços de apoio e preparo de solo (aração e gradagem) e limpeza de
aguadas, conforme Convênio 035/20.2 CAR.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 90.300,00 (noventa mil e trezentos reais),
ASSINATURA: 20 de junho de 2022
PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2022
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
15 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 306/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: MARIA INES PRODUÇÕES E EVENTOS - TATIANE VEIGA DOS
SANTOS LIMA EVENTOS
CNPJ: 17.431.290/0001-20
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais da Banda Serra
Norte, para realização de show nos Festejos Juninos do Município de Ibicoara, a ser
realizado no dia 25 de junho de 2022, na sede do Município.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
ASSINATURA: 20 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
16 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 307/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: CARLOS VINICIUS MACIEL FERREIRA
CNPJ: 45.923.079/0001-60
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais da Banda Som do
Brejo, para realização de show nos Festejos Juninos do Município de Ibicoara, a ser
realizado no dia 25 de junho de 2022, na sede.
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
ASSINATURA: 21 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
17 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 308/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: GRASIELE DE JESUS LIMA DIAS
CPF: 034.473.075-10
OBJETO: Contratação de prestação dos serviços artísticos musicais da Artista Grazy
Lima, para realização de show nos Festejos de São Pedro, a ser realizado no dia 01
de julho de 2022, no Distrito de Cascavel.
VALOR GLOBAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ASSINATURA: 21 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
18 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 310/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: SMC SERVIÇOS E EVENTOS
CNPJ: 11.472.311/0001-70
OBJETO: Locação de estruturas (palco, sonorização, iluminação e sanitários
químicos), para realização de festejos juninos do Município de Ibicoara, a serem
realizados no decorrer dos dias 23 a 25 de junho de 2022, conforme especificações do
termo de referência – Anexo I e de acordo com o Convênio nº 175/2022 celebrado
com a Bahiatursa.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais)
ASSINATURA: 22 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
19 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 315/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: AILTON FERREIRA DA SILVA
CPF: 542.742.065-72
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais da Banda Angu de
Caroço, para realização de show nos Festejos de São Pedro do Município de Ibicoara,
a ser realizado no dia 02 de julho de 2022, no Distrito de Cascavel.
VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ASSINATURA: 28 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
20 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 316/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: EVENTOS E ENTRETENIMENTO SHOWS LTDA
CNPJ: 46.805.386/0001-00
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais da Artista
Geisiane Oliveira, para realização de shows nos Festejos de São Pedro do Município
de Ibicoara, a serem realizados nos dia 01 e 02 de julho de 2022, no Distrito de
Cascavel.
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
ASSINATURA: 28 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
21 - Ano X - Nº 2949

Ibicoara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 317/2022

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ: 13.922.588/0001-82
CONTRATADO: PLAY BOY EVENTOS EIRELI
CNPJ: 17.804.793/0001-02
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos musicais da Banda Xamego
da Bahia, para realização de show nos Festejos de São Pedro do Bairro Renascer –
Distrito de Cascavel, Município de Ibicoara, a ser realizado no dia 09 de julho de 2022.
VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ASSINATURA: 29 de junho de 2022
PRAZO: 30 (trinta) dias a contar da data de sua assinatura
FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 8.883/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJJBMEUWQZK0RUI4QTK1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

