
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 1 3 .6 5 5 .4 3 6 /0 0 0 1 -6 0

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 040/2021. PROCESSO N° 402/2021. 
CONTRATO N° 104/2021.

DO OBJETO
O presente termo tem como objetivo a Contratação de empresa especializada para 
aquisição de móveis (kit de cozinha) e equipamento (suporte para TV), para adequação 
do prédio da polícia militar, solicitado pela Secretaria de Administração Planejamento 
Finanças e Orçamento.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
DA CONTRATADA: GERAIS ELETROMOVEIS LTDA
DO VALOR: O valor é de 1.638,90 (Mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa 
centavos).
DA BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: inicia-se a partir da assinatura do contrato e encerra-se em 31 de dezembro de 
2021.

São Desidério, 13 de abril de 2021.

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 1 3 .6 5 5 .4 3 6 /0 0 0 1 -6 0

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 040/2021.
PROCESSO N° 402/2021

DO OBJETO
O presente termo tem como objetivo a Contratação de empresa especializada para aquisição de móveis (kit de 
cozinha) e equipamento (suporte para TV), para adequação do prédio da polícia militar, solicitado pela 
Secretaria de Administração Planejamento Finanças e Orçamento.

DA JUSTIFICATIVA
O município de São Desidério visando adequar o prédio conforme convênio n° 007/2018, com a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia, tem por objetivo contração de pessoa jurídica para aquisição de mobília e 
equipamento para readequação do Prédio da Polícia Militar do município.

A aquisição tem por objetivo equipar o novo espaço que passou recentemente por reforma, e recompor itens do 
ambiente onde o numerário existente encontra-se gastos pelo uso intenso, portanto sem condições de uso, podendo 
trazer riscos à integridade física dos seus usuários no departamento de polícia de São Desidério.

A aquisição dos itens é essencial, pois irá prover a delegacia com equipamentos básicos para seu funcionamento 
diário na cozinha, refeitório e para a criação de um efeito de acolhimento e o aumento da sensação de bem-estar, 
tanto dos funcionários como dos visitantes.

Portanto para a otimização dos serviços prestados na delegacia, e para um nível de conforto satisfatório do local, 
conclui-se que é de suma importância à aquisição dos produtos em questão, havendo assim a necessidade da 
contratação da empresa de melhor oferta para o fornecimento dos objetos relacionados.

DA EMPRESA
EMPRESA: Gerais Eletromoveis LTDA
DO VALOR: O valor é de 1.638,90 (Mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos).
DA BASE LEGAL Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO
Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
São Desidério, 13 de abril de 2021.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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