
prefe:TUI^A MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 1 3 .6 5 5 .4 3 6 /0 0 0 1 -6 0

DO OBJETO [1 r í
Aquisição'de pjeças 

preventivas e/qu; cc 

alongados  ̂e riiiitòr 

canais, bein cojjio na

s í :

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 062/2020. PROCESSO N° 611/2020

prestação serviços de mão de obra especializada em consertos e revisões 

rretiva de equipamentos como roçadeiras, motos podadores curtos e 

rra de propriedade do município, utilizados na limpeza de ruas, praças e 

desobstrução de ruas, rios enfim, serviços essenciais para os munícipes.

DA JUSTIFICATIVA
I I

A contratação J de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra

especializada f:rp consertos e revisões preventivas e/ou corretiva de equipamentos como

roçadeiraS, motos podadores curtos e alongados e motor serra de propriedade do município, 

iftilizadoslna ljjnpezi de ruas, praças e canais, bem como na desobstrução de ruas, rios enfim, 

sbrviço efesencjial pira os munícipes é de grande importância, pois, além de atender as 

demandasl da Seçretiria Municipal de Infraestrutura e Transportes Públicos, visa também dar 

celeridade nosltrábalhos da Administração Publica.

É salutar hnfopnar que a referida contratação é de extrema importância, haja vista que não

temos cohtratdipára tais fins. Como já mencionado acima, são serviços essenciais que depende
I |ldos referidos, equipamentos funcionando perfeitamente, para que seja realizado o serviço de 

limpeza das rujais !e canais e desobstrução de ruas e rios.

DA EMPRESA

FMPRESA: iíjtRiCtAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME 

lj)Q VALOR Ò valor é de R$: 17.415,00 (Dezessete mil, quatrocentos e quinze reais)

DA BASE LEGAL

DA AUTORIZAÇÃO

Autorizo a présente

São DesidérioJ 
MUNICIPAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

10 dè setembro de 2020. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO

Pça ijimèrsoi 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 CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 062/2020. PROCESSO N° 611/2020. 
CONTRATO N° 266/2020.

DOO&JETO ! I
------------------- 1--------------------  i | |

Aquisição de pejças eprestação serviços de mão de obra especializada em consertos e revisões 

preventivas e/oü corretiva de equipamentos como roçadeiras, motos podadores curtos e

ie propriedade do município, utilizados na limpeza de ruas, praças e 

nbstrução de ruas, rios enfim, serviços essenciais para os munícipes,

alongados e motor àèrrja d 

canais, bem copio ria djesc

requisitado peld a Secretaria Municipal de Infraestrutura Transportes e Serviços Públicos. 

CONTRATANTE: PRE FEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA
‘ 1 T —  1

DA CONTRAtAPjÁj IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DO VÁLOR: O vajorjé de R$ 17.415,00 (Dezessete mil, quatrocentos e quinze reais) 

DA BASE LEGAljl Art 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

VIGÊNCIA: 4 (quatrri) meses

'ISão Desidério^ 10 çe setpmbro de 2020

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

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br

