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Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
 Resumo de Ratificação da Dispensa 0206/20 e Resumo de
Contrato 0228/2020 - Objeto: Contratação de empresa para prestar
serviço de higienização e desinfecção com hipoclorito a 2% e cloro a
100%, de ruas e praças localizadas na sede e zona rural deste
município, utilizando carro pipa com condutor e trator de pneu com
operador e pulverizador acoplado, ação esta, voltada para o
enfrentamento da pandemia da COVID-19 em caráter emergencial,
neste município.

Gestor - Tercio Nunes Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
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Teofilândia

Licitações

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA
CNPJ 13.845.466/0001-30

RESUMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA E RESUMO DE CONTRATO
Espécie:
Número Do Proc. Adm.:
Número Da dispensa:
Número Do Contrato:
Resumo Do Objeto:

: Prestação de serviços.
: 0259/2020
: 0206/2020
: 0228/2020
:Contratação de empresa para prestar serviço de higienização e
desinfecção com hipoclorito a 2% e cloro a 100%, de ruas e
praças localizadas na sede e zona rural deste município, utilizando
carro pipa com condutor e trator de pneu com operador e
pulverizador acoplado, ação esta, voltada para o enfrentamento da
pandemia da COVID-19 em caráter emergencial, neste município.

Justificativa:

:Tendo em vista a necessidade de garantir a higienização e desinfecção de
espaços públicos tais como: praças e ruas, comumente frequentados por
pedestres, transeuntes e pessoas advindas de outras regiões, se faz
necessário ações desta natureza de forma emergencial, para minimizar a
proliferação deste vírus em nosso município, não dispondo assim tempo
hábil para a contratação por processo licitatório, e em virtude da limitação
de mercado causado pela pandemia em nosso país.
: Dispensa de Licitação – Art. 4º, Lei Federal nº 13.979/2020.
: 17 de julho de 2020.

Modalidade/
Data da Ratificação da
dispensa:
Valor do Contrato:
Data do Contrato:
Vigência do Contrato:
Crédito da Despesa
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
Valor:
Empresa Contratada
Assina Pela Contratante
Assina Pela Contratada

: R$ 24.900,00 (Vinte e quatro mil e novecentos reais)
: 17/07/2020
: 31/12/2020

: 12 - Fundo Municipal de Saúde
: 2062 - Ações de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19)
: 12 – Fundo Municipal de Saúde
: 2062 – Ações de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19)
: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
: 14
: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA –
CNPJ 21.763.372/0001-40
: Tércio Nunes Oliveira – Prefeito Municipal de Teofilândia
: Edy Carlos Oliveira Souza – Secretário Municipal de Saúde
: Fyllipe de Oliveira Ribeiro – Sócio Adm.
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