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Aracatu

Licitações
ARACATU CÂMARA DE VEREADORES – CNPJ: 16.415.135/0001-58
Avenida Gerardo Azevedo, 425, Centro, Aracatu/BA. CEP: 46.130-000
Tel.: 77 3446-2446 / e-mail: camaradevereadoresaracatu@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021
ADJUDICAÇÃO

Aos treze dias do mês de setembro de 2021, na sede da Câmara
Municipal de Aracatu – Bahia reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitação n° 015/2021 e após verificarmos todos os
aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos a contratação em
favor da Pessoa Jurídica VIDROBOM DIVISÓRIAS LTDA, CNPJ: Nº
08.093.576/0001-52, localizado na Avenida Juracy Magalhães, 220,
Felícia, Vitória da Conquista - Bahia. Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de confecção e
instalações de 01 (um) guarda – corpo frontal / fechamento em
vidro / montagem com torre e tubo 40x40 de inox – cromado,
medindo
5,50cm de largura e 1,10cm de altura, cor fumê e
espessura 10mm, temperado; 09 (nove) janelas de correr 02 folhas
com bate e fecha – branco, medindo 1,17cm de largura e 1,10cm
de altura, cor fumê e espessura 0,8mm, temperado; 02 (duas)
basculante 01 folha / dobradiça 1230 – branco, medindo 0,54cm
de largura e 0,54cm de altura, cor fumê e espessura 0,8mm,
temperado e 01 (um) guarda – corpo frontal / fechamento em vidro
/ montagem com torre e tubo 40x40 de inox – cromado, medindo
7,72cm de largura e 0,95cm de altura, cor fumê e espessura 10mm,
temperado para o prédio da Câmara Municipal de Aracatu, cujo
valor global é de R$ 22.154,50(vinte e dois mil, cento e
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Aracatu – BA, 13 de Setembro de 2021.

_________________________________________
ÊNIO CESAR PRATES TEIXEIRA
Presidente - CPL
_____________________________________________
JÉSSICA NOVAIS LIMA
Secretário - CPL
_____________________________________________
MARIA CELESTE CANGUÇU LEITE
Membro - CPL
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ARACATU CÂMARA DE VEREADORES – CNPJ: 16.415.135/0001-58
Avenida Gerardo Azevedo, 425, Centro, Aracatu/BA. CEP: 46.130-000
Tel.: 77 3446-2446 / e-mail: camaradevereadoresaracatu@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o presente termo de Dispensa de Licitação n° 015/2021,
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, e determino
a contratação em favor da Pessoa Jurídica VIDROBOM DIVISÓRIAS
LTDA, CNPJ: Nº 08.093.576/0001-52, a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de confecção e
instalações de 01 (um) guarda – corpo frontal / fechamento em
vidro / montagem com torre e tubo 40x40 de inox – cromado,
medindo
5,50cm de largura e 1,10cm de altura, cor fumê e
espessura 10mm, temperado; 09 (nove) janelas de correr 02 folhas
com bate e fecha – branco, medindo 1,17cm de largura e 1,10cm
de altura, cor fumê e espessura 0,8mm, temperado; 02 (duas)
basculante 01 folha / dobradiça 1230 – branco, medindo 0,54cm
de largura e 0,54cm de altura, cor fumê e espessura 0,8mm,
temperado e 01 (um) guarda – corpo frontal / fechamento em vidro
/ montagem com torre e tubo 40x40 de inox – cromado, medindo
7,72cm de largura e 0,95cm de altura, cor fumê e espessura 10mm,
temperado para o prédio da Câmara Municipal de Aracatu, cujo
valor global é de R$ 22.154,50(vinte e dois mil, cento e
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Aracatu – BA, 13 de Setembro de 2021.

JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
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Aracatu
ARACATU CÂMARA DE VEREADORES – CNPJ: 16.415.135/0001-58
Avenida Gerardo Azevedo, 425, Centro, Aracatu/BA. CEP: 46.130-000
Tel.: 77 3446-2446 / e-mail: camaradevereadoresaracatu@gmail.com

EXTRATO DO CONTRATO N° 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°017/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021
CONTRATANTE: A CÂMARA DE VEREADORES DE ARACATU, Estado da Bahia,
Empresa de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
16.415.135/001-58, com sede na Rua Gerardo Azevedo, 425, Bairro
Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo Presidente o
Sr. José Carlos da Silva Santos.
CONTRATADO(A):
VIDROBOM
DIVISÓRIAS
LTDA,
CNPJ:
Nº
08.093.576/0001-52, localizado na Avenida Juracy Magalhães, 220,
Felícia, Vitória da Conquista - Bahia.
OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de confecção e instalações de 01 (um) guarda – corpo
frontal / fechamento em vidro / montagem com torre e tubo 40x40
de inox – cromado, medindo 5,50cm de largura e 1,10cm de altura,
cor fumê e espessura 10mm, temperado; 09 (nove) janelas de correr
02 folhas com bate e fecha – branco, medindo 1,17cm de largura
e 1,10cm de altura, cor fumê e espessura 0,8mm, temperado; 02
(duas) basculante 01 folha / dobradiça 1230 – branco, medindo
0,54cm de largura e 0,54cm de altura, cor fumê e espessura 0,8mm,
temperado e 01 (um) guarda – corpo frontal / fechamento em vidro
/ montagem com torre e tubo 40x40 de inox – cromado, medindo
7,72cm de largura e 0,95cm de altura, cor fumê e espessura 10mm,
temperado para o prédio da Câmara Municipal de Aracatu, cujo
valor global é de R$ 22.154,50(vinte e dois mil, cento e
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações, vinculado ao
Termo de Dispensa de Licitação n° 015/2021, na forma prevista no
art. 24, II.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13 de setembro de 2021 até o término do
serviço.
VALOR DO PAGAMENTO: O valor do presente contrato é R$ R$
22.154,50(vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo
CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, 50% (cinquenta por cento) na
assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) na entrega do
material, após a emissão da Nota fiscal.
Aracatu - Bahia, 13 de setembro de 2021.
JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
Contratante
VIDROBOM DIVISÓRIAS LTDA
Contratado
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