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Prefeitura Municipal de
Caraíbas publica:
• Homologações, Ratificações , Resumos de Contratos dasDispensas
de Licitações da Prefeitura Municipal de Caraíbas
• Contrato DL Nº 004-03/2021
• Contrato DL Nº 005-03/2021
• Contrato DL Nº 014-01/2022
• Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TP Nº 002-09/2021 Que Entre Si
Celebram a Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba e a Empresa
Empresa Baleeiro Construtora Ltda

Gestor - Jones Coelho Dias / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245
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Caraíbas

Dispensas de Licitações
Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

010/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MOITINHO-ME

CNPJ: 10.499.180/0001-51

VALOR DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), a serem pagos de forma parcelada, em até 12 parcelas
mensais de R$ 4.000,00(Quatro mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da prestação dos serviços.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
Objeto: Prestação de Serviços de Link de Internet, Via de Transmissão Fibra Ótica distribuidos em todas as Secretarias e
Departamentos Públicos Municipais, conforme especificado na planilha da dispensa .
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MOITINHO-ME
CNPJ: 10.499.180/0001-51
VALOR DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), a serem pagos de forma parcelada, em até 12 parcelas
mensais de R$ 4.000,00(Quatro mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da prestação dos serviços.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
Objeto: Prestação de Serviços de Link de Internet, Via de Transmissão Fibra Ótica distribuidos em todas as Secretarias e
Departamentos Públicos Municipais, conforme especificado na planilha da dispensa .

Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MOITINHO-ME

CNPJ: 10.499.180/0001-51

VALOR DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), a serem pagos de forma parcelada, em até 12 parcelas
mensais de R$ 4.000,00(Quatro mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da prestação dos serviços.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022
Objeto: Prestação de Serviços de Link de Internet, Via de Transmissão Fibra Ótica distribuidos em todas as Secretarias e
Departamentos Públicos Municipais, conforme especificado na planilha da dispensa .
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20

RESUMO DE CONTRATO DL Nº 014-01/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADA:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MOITINHO-ME
Objeto: Prestação de Serviços de Link de Internet, Via de Transmissão Fibra Ótica distribuidos em todas as Secretarias e
Departamentos Públicos Municipais, conforme especificado na planilha da dispensa .
VALOR DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), a serem pagos de forma parcelada, em até 12 parcelas
mensais de R$ 4.000,00(Quatro mil reais), a serem pagos após a devida comprovação da prestação dos serviços.
DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2022.
PRAZO DE DURAÇÃO:
31 de Dezembro de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 010/2022
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

018/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

CNPJ: 08.585.030/0001- 19

JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME

VALOR DO CONTRATO: R$ 27.495,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
02 de Março de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
CNPJ: 08.585.030/0001- 19
VALOR DO CONTRATO: R$ 27.495,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
02 de Março de 2022.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

CNPJ: 08.585.030/0001- 19

JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME

VALOR DO CONTRATO: R$ 27.495,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
02 de Março de 2022.

RESUMO DE CONTRATO DL Nº 004-03/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADA:
JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme especificado na planilha da dispensa.
VALOR DO CONTRATO: R$ 27.495,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de Março de 2022.
PRAZO DE DURAÇÃO:
04 Maio de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 018/2022
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Caraíbas
Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

019/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

CNPJ: 08.585.030/0001- 19

JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
VALOR DO CONTRATO: R$ 23.500,00 (Vinte e três mil quinhentos reais).

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
Objeto: Aquisição Ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado na planilha
da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
02 de Março de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
CNPJ: 08.585.030/0001- 19
VALOR DO CONTRATO: R$ 23.500,00 (Vinte e três mil quinhentos reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
Objeto: Aquisição Ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado na planilha
da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
02 de Março de 2022.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

CNPJ: 08.585.030/0001- 19

JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
VALOR DO CONTRATO: R$ 23.500,00 (Vinte e três mil quinhentos reais).

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
Objeto: Aquisição Ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado na planilha
da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
02 de Março de 2022.

RESUMO DE CONTRATO DL Nº 004-03/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADA:
JAMILLY DE MOURA PEREIRA-ME
Objeto: Aquisição Ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado na planilha
da dispensa.
VALOR DO CONTRATO: R$ 23.500,00 (Vinte e três mil quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 04 de Março de 2022.
PRAZO DE DURAÇÃO:
04 Maio de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 019/2022
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
À ǡ͑ʹͶͷǡ ǣȋȌ͵ͶͶ͵Ǧ
ͳͲͳͲȀ ǣ͵ͶͶ͵ǦͳͲͳʹ
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
À ǡ͑ʹͶͷǡ ǣȋȌ͵ͶͶ͵Ǧ
ͳͲͳͲȀ ǣ͵ͶͶ͵ǦͳͲͳʹ
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20

>h^h> K/ds Ͳ  /EyhK   Z^/^K
8.1 \    ! #"+!" +"*%*^+% % +%% "+!+!+% !
"+%*_x!"#"*%!"#"*^#%! 

ͺǤͳǤͳ \  +x #^"^+%  #^"^+% "`* ! #** #+%%"
#"{"#_
ͺǤͳǤʹ \  *+%"!x !  #^"^+% *+!     #^ 
"^"'"*"!!!#_x!"_+#+!"_%"*!
ͺǤͳǤ͵ \%"+%"{"#!!"_'%!*"#"%_x
ͺǤͳǤͶ \  *"_x ! "_^ %
#  |" #^+"#_x 
 
ͺǤͳǤͷ \  '#+%%_x %%*  #"* ! '% !% #+%%  #"_x !
 #^%^#x%+{+#"%%*#"* '^ #^{x
#"x"+#_x^|"%"_x#"%! 
ͺǤͳǤ \  !%+!"^+% *   ! !%^"+_ `* ! "#*"_x
! '^#^!"
ͺǤͳǤ \  #^%"^+% "%! ! {*% + #_x ! #+%% +%! + {^ !
`{"^"!%"` =~W!"+&^ =@?=~~X}~![=X[@X]=
ͺǤͳǤͺ \!#%_x!{*+#""+*+#"#+#!%! 
ͺǤͳǤͺǤͳ \  # ! #+#!% | {#*%!    ^+%  #+%% #^ 
  ^"+!  +x  #+%* ! %""!!  *` +#"  
#*"  ! {^  ^"%"  #+#*x ! +%` ! !% ^  
!^"+"%_x
ͺǤͳǤͻ \!"*_x! 
ͺǤͳǤͳͲ \*%_x#"*^!"{"#_x!{"+*"!!!%%! 
!"#_x!#+%%
ͺǤͳǤͳͳ \ #+!  #"x + %^ ! "%^ K?= #"^ #"%! #%  
   #++#" #+%"! + %"` =~} ! " < =@?=~~X]= ! [=X[@X]=
^!%+_"%+#"%!"?

8.2 \#"x#+%%*!%^'|^#!`"+%{^
ͺǤʹǤͳ \ %^"+!  % +"*%*  #"% !   + # #"^
+^!+"%+!K?=?=K?=?=[%#+%"!+"<?=@?=~~X]=![=X[@X]=
ͺǤʹǤʹ \ ^"`* #!+%  %   !! w #++"+#"
 
ͺǤʹǤʹǤͳ \  #"x ^"`*  !^"+"%%" !  #!"! ! %"_x
#"%{+!^+%!!%"!!#^%+%! 
ͺǤʹǤʹǤʹ \ +!  #"x # ^ #* !    #"!  %
`*^+%#^!w{"!%+!!""%
Ȍ *_x!`+%"w
Ȍ `^+%!"!*#_x!#+%%%|!%!#"x
ͺǤʹǤ͵ \;!"#"*+%^!*`"*_x^"`?

>h^h> EKE Ͳ KE/O^ 'Z/^
ͻǤͳ \    \  !""% ! +!  %^"^+%    #_x !%
+%% +! +#"  #++"+#" ! "_  ! !^"+"%_x "%! 
*"^"%*`"!""%`! 
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
À ǡ͑ʹͶͷǡ ǣȋȌ͵ͶͶ͵Ǧ
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ͻǤʹ  x  ^"%"!    '\^"% ! {^ #"*  "+!'\
`%+%%^++#"! 
ͻǤ͵  % #+%% | `"! * " ! +< =@?=~~X]=  {"^ ! !""^" *`^ !&"! ^
#^"?


>h^h> /DͲ&KZK
=[?=\%"`+%"!%+%%*`^ !^#!+`|! %!!
w"#^+&+#"*%^"""*`"!? %^
%  #+%%! "+^  +% +%% ^ [~ % " ! "`* %  &+"#
{"%++_!%%^+w'"?

'\ [@!_!][]]?

;   

   

:D/>>zDKhZWZ/ZͲD
 

= %^+w
 ?

]%^+w
 ??????????????????????????????????????????????????
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Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
À ǡ͑ʹͶͷǡ ǣȋȌ͵ͶͶ͵Ǧ
ͳͲͳͲȀ ǣ͵ͶͶ͵ǦͳͲͳʹ
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ:
16.418.766/0001-20



KEdZdK>EǑϬϬϱͲϬϯͬϮϬϮϭ


   

             
WZ&/dhZDhE//W>Z1^Ͳ 
   :D/>>zDKhZWZ/ZͲD
   


 WZ&/dhZ DhE//W>  Z1^Ͳ͕  !"# ! !""% &'*"# "+#"% +
;'+<=>?@=K?W>>X[[[=\][#^!+_ !!`*wx+<]@y#+%
+ #"!! ! ' w" +% % +%! * {"% +"#"*  ? ;+
*w " '"*" ^" #! %! ! #|!* ! "!+%"!! +< =]?K>}?]yy\~~
!"!*X #!%!+ '+<[=]?[[~?=>y\y["!+%!^"#"*"!
+ ! %^ +< =?]W[ + * ! +"#" ! ' w" +% %
!+^"+! KEdZdEd   ^ :D/>>z  DKhZ WZ/ZͲD͕  !"# !
!""%"!"+#"%+;+<[K?yKy?[~[X[[[=\=}#^!? ?"*w^ "+<
=]} #+% + #"!! ! ^! w" +%! +% % #" *%+ ! 
+%#^`"%!"!+%"!!+<[}?>=~?~[W\@[\X #!%+ +<}y@?yWy?~@y\
y~'"*"#!^""!+%!^"#"*"!+" +!"!!;+<
=W@ '" *w ` +#"!!! ^! w" `" !+^"+! "^*^+%
 {"^^+%%+%#+%%+{^#+!"_`^


>h^h> WZ/D/Z Ͳ K:dK
 +% +%% %^  '%  ƋƵŝƐŝĕĆŽ ƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ #+{^ #"{"#! + *+"*w
!!"+!*"#"%_x<?[=}X][]]?


>h^h> ^'hE Ͳ Z'/D  yhK
 `"^ ! #_x ! +% +%% | ! + _ `*'* #+{^ *+"*w
_^+%"!_+%!* ^'!"+#"#! "+
<? =}X][]]   +    %  "+%`  "+!+!+%^+%  ! %+#"_x   "
!*  =@?=~~ ! [=X[@X][]=_x +  %? Wy ?

>h^h> dZ/Z Ͳ WZK^
ϯ͘ϭ \  !_x ! #+%%   ! ! %| []!" ^ #+%! ! !% !
"+% ! #+%%  % ^   #+%%! ! +%`  ^%""
#+%%!?

>h^h> YhZd ʹWZK͕ KE/O^  W'DEdK  Z:h^dDEdK
4.1  * %*   #_x ! '% !% #+%%  !  ]~?y[[[[ "+% 
%   ^"* "+w+% " !+!  `^+% # ^!"+% +%_x ! %
"#*#"'#%"+*%%+%`!!%?
4.2*x{""%"?

>h^h> Yh/Ed Ͳ KZ/'D K^ ZhZ^K^
!!#+%!#_x!"_#+%%!#^'+##+%'"*!
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
À ǡ͑ʹͶͷǡ ǣȋȌ͵ͶͶ͵Ǧ
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# !^"+"%%" ! !"+ <? [=}X][]] #x  #+% ! # #+%+%
!!%_#+"`+!+_^+%+"#"*##"#+%'

+"!!%
    
+"!!_^+%"[=\    

%""!!X%]?[[y\          \   
+"!!_^+%"[=\         
%""!!X%]?[=]\          \   
 *^+%! ~?~?}[?~[?[[\%""!+^
 *^+%! @?@?}[?y]?[[\ "^+%%"*^++%

>h^h> ^yd Ͳ /Z/dK^  KZ/'O^ ^ WZd^ KEdZdEd^
6.1 Ͳ KEdZd͗
>?=?=\ !#%'%!%+%%!#!#"{"#_
 +#"!!! 
ǤͳǤʹ \     *`*  {"++#"^+% +*  %!  '"`_ 
#^^" #+%! #^ %#"   #_x !% +%% '^ #^ *
+#` %'*w"% "!+#"" {"#" #"%" #^#""  % {"+  *
+x"+#*+! *%%*+^^^!*"!"!!
ǤͳǤ͵ \ ^"+%"+'"*"!!*!+#!
    %#" !#+% ! !*  #* +`*"`+#" "^#" 
"^!+#" + #_x ! '% !% +%% !"%^+%   % X
^`! +x #*"+!  !"+!  +'"*"!!  {"#*"_x 
#^+w^+%{"%* %
ǤͳǤͶ \    ^"  +'"*"!! %%* * #_x ! '% !%
+%%
ǤͳǤͷ \#+w#!""%!!^"+"%_x^#!#"x!^"+"%%""%
+%"`=~W!"=@?=~~X]=
ǤͳǤ \    '"`\  ^+% !+% %! #_x ! #+%% ^
#^%"'"*"!! #^  '"`_  * ^"! %!  #+!"_ ! w'"*"%_x
*"{"#_x"`"!+ "+ ! "#"%_x?

6.2 Ͳ  KEdZdEd͗
ǤʹǤͳ \ ` #+{^ %'*#"! + ** %  '"`_ {"++#"
!#+%!+%+%%+"+%`*"!!!%^
ǤʹǤʹ   {"#*"_x   * !     " #"*"!
!"`+!?
ǤʹǤ͵ \ !  {"#*"_x !+  +x %%*  #"* ! "_#+%%!
# +x ^ %+!"! !+% ! @K +%  "% w  #*^_  {"
^!%+_^*"# ?


>h^h>^d/Dʹ/^EK  WE>/
ϳ͘ϭ Ͳ +"!+!   `^+% x {%!   +%` ! !% +x
w+! "^ ++w^ "# {%   +"#" #+%! {"# %"*! ^*% !
=[!#+%"+#"!"+! ' "*_x !#**!% +%%"+#*" +#
!"#"+*"!!#+%%!?

>h^h> K/ds Ͳ  /EyhK   Z^/^K
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Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
À ǡ͑ʹͶͷǡ ǣȋȌ͵ͶͶ͵Ǧ
ͳͲͳͲȀ ǣ͵ͶͶ͵ǦͳͲͳʹ
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16.418.766/0001-20

8.1 \    ! #"+!" +"*%*^+% % +%% "+!+!+% !
"+%*_x!"#"*%!"#"*^#%! 

ͺǤͳǤͳ \  +x #^"^+%  #^"^+% "`* ! #** #+%%"
#"{"#_
ͺǤͳǤʹ \  *+%"!x !  #^"^+% *+!     #^ 
"^"'"*"!!!#_x!"_+#+!"_%"*!
ͺǤͳǤ͵ \%"+%"{"#!!"_'%!*"#"%_x
ͺǤͳǤͶ \  *"_x ! "_^ %
#  |" #^+"#_x 
 
ͺǤͳǤͷ \  '#+%%_x %%*  #"* ! '% !% #+%%  #"_x !
 #^%^#x%+{+#"%%*#"* '^ #^{x
#"x"+#_x^|"%"_x#"%! 
ͺǤͳǤ \  !%+!"^+% *   ! !%^"+_ `* ! "#*"_x
! '^#^!"
ͺǤͳǤ \  #^%"^+% "%! ! {*% + #_x ! #+%% +%! + {^ !
`{"^"!%"` =~W!"+&^ =@?=~~X}~![=X[@X]=
ͺǤͳǤͺ \!#%_x!{*+#""+*+#"#+#!%! 
ͺǤͳǤͺǤͳ \  # ! #+#!% | {#*%!    ^+%  #+%% #^ 
  ^"+!  +x  #+%* ! %""!!  *` +#"  
#*"  ! {^  ^"%"  #+#*x ! +%` ! !% ^  
!^"+"%_x
ͺǤͳǤͻ \!"*_x! 
ͺǤͳǤͳͲ \*%_x#"*^!"{"#_x!{"+*"!!!%%! 
!"#_x!#+%%
ͺǤͳǤͳͳ \ #+!  #"x + %^ ! "%^ K?= #"^ #"%! #%  
   #++#" #+%"! + %"` =~} ! " < =@?=~~X]= ! [=X[@X]=
^!%+_"%+#"%!"?

8.2 \#"x#+%%*!%^'|^#!`"+%{^
ͺǤʹǤͳ \ %^"+!  % +"*%*  #"% !   + # #"^
+^!+"%+!K?=?=K?=?=[%#+%"!+"<?=@?=~~X]=![=X[@X]=
ͺǤʹǤʹ \ ^"`* #!+%  %   !! w #++"+#"
 
ͺǤʹǤʹǤͳ \  #"x ^"`*  !^"+"%%" !  #!"! ! %"_x
#"%{+!^+%!!%"!!#^%+%! 
ͺǤʹǤʹǤʹ \ +!  #"x # ^ #* !    #"!  %
`*^+%#^!w{"!%+!!""%
Ȍ *_x!`+%"w
Ȍ `^+%!"!*#_x!#+%%%|!%!#"x
ͺǤʹǤ͵ \;!"#"*+%^!*`"*_x^"`?

>h^h> EKE Ͳ KE/O^ 'Z/^
ͻǤͳ \    \  !""% ! +!  %^"^+%    #_x !%
+%% +! +#"  #++"+#" ! "_  ! !^"+"%_x "%! 
*"^"%*`"!""%`! 
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ͻǤʹ  x  ^"%"!    '\^"% ! {^ #"*  "+!'\
`%+%%^++#"! 
ͻǤ͵  % #+%% | `"! * " ! +< =@?=~~X]=  {"^ ! !""^" *`^ !&"! ^
#^"?


>h^h> /DͲ&KZK
=[?=\%"`+%"!%+%%*`^ !^#!+`|! %!!
w"#^+&+#"*%^"""*`"!? %^
%  #+%%! "+^  +% +%% ^ [~ % " ! "`* %  &+"#
{"%++_!%%^+w'"?

'\ [@!_!][]]?

;   

   

:D/>>zDKhZWZ/ZͲD
 

= %^+w
 ?

]%^+w
 ??????????????????????????????????????????????????
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
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KEdZdK>EǑϬϭϰͲϬϭͬϮϬϮϮ

  
   
          WZ&/dhZ
DhE//W>  Z1^Ͳ    
Z>K^ ZKZdK K>/s/Z DK/d/E,K 
   


 WZ&/dhZ DhE//W>  Z1^Ͳ͕  !"# ! !""% &'*"# "+#"% +
;'+<=>?@=K?W>>X[[[=\][#^!+_ !!`*wx+<]@y#+%
+ #"!! ! ' w" +% % +%! * {"% +"#"*  ? ;+
*w " '"*" ^" #! %! ! #|!* ! "!+%"!! +< =]?K>}?]yy\~~
!"!*X #!%!+ '+<[=]?[[~?=>y\y["!+%!^"#"*"!
+ ! %^ +< =?]W[ + * ! +"#" ! ' w" +% %
!+^"+! KEdZdEd   ^ Z>K^ ZKZdK K>/s/Z DK/d/E,KͲD͕
!"#!!""%"!"+#"%+;+<=[?@}}?=K[X[[[=\y=#^!+
*^+% " +< =@] #+% + #"!! ! ' w" +%! +% % 
*'%*"""%"+w'"*"*%"^"#^`"%!"!+%"!!
+< [K?K@}?==}\>} !"! * X   #!% +   +< WWK?]@]?]}y\W] "!+% 
!^"#"*"! +  *^+% " +< =@] #+% + #"!! ! ' w"  `"
!+^"+!"^*^+% {"^^+%%+%#+%%+{^
#+!"_`^


>h^h> WZ/D/Z Ͳ K:dK
+%+%%%^'%WƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞ>ŝŶŬĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕sŝĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ
&ŝďƌĂ MƚŝĐĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ Ğ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ WƷďůŝĐŽƐ DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ͕ #+{^
#"{"#!+*+"*w!!"+!*"#"%_x<?[=[X][]]?


>h^h> ^'hE Ͳ Z'/D  yhK
 `"^ ! #_x ! +% +%% | ! + _ `*'* #+{^ *+"*w
_^+%"!_+%!* ^'!"+#"#! "+
<? [=[X][]]   +    %  "+%`  "+!+!+%^+%  ! %+#"_x   "
!*  =@?=~~ ! [=X[@X][]=_x +  %? Wy ?

>h^h> dZ/Z Ͳ WZK^
ϯ͘ϭ \  !_x ! #+%%  ! !% ! "+% ! #+%%  %+!  
{"+*"! ^ ~= ! !^' ! + ^ #  % ^   #+%%! !
+%`*"!"_#+%%!?

>h^h> YhZd ʹWZK͕ KE/O^  W'DEdK  Z:h^dDEdK
**"#+#"^+%!{% ` "^% +#"!
@K?[[[[[ +%  "% ^"* "  ^ ` ! {^ #*! ^ %| =] #*
^+" !  @?[[[[[% ^"* "  ^ `   !"! #^_x !
%_x!"_^#+{^"!!#^%+%!* ?

>h^h> Yh/Ed Ͳ KZ/'D K^ ZhZ^K^
!!#+%!#_x!"_#+%%!#^'+##+%'"*!
# !^"+"%%" ! !"+ <? [=[X][]] #x  #+% ! # #+%+%
!!%_#+"`+!+_^+%+"#"*##"#+%'
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`x[~[]\#%"+"#"*!!^"+"%_x
+"!!_^+%"[=\#%"+"#"*!!^"+"%_x
`^X%""!!][=]\+%+_x!"_|#+"#!^"+"%%"!^"+"%_x
*^+%! ~?~?}[?@[?[["_!%#+*`"!"+{^_x#^+"#_x
*^+%! ~?~?}[?~}?[[\%"_!#"\;!"#

>h^h> ^yd Ͳ /Z/dK^  KZ/'O^ ^ WZd^ KEdZdEd^
6.1 Ͳ KEdZd͗
>?=?=\ !#%'%!%+%%!#!#"{"#_
+#"!!! ?
ǤͳǤʹ \     *`*  {"++#"^+% +*  %!  '"`_ 
#^^" #+%! #^ %#"   #_x !% +%% '^ #^ *
+#` %'*w"% "!+#"" {"#" #"%" #^#""  % {"+  *
+x"+#*+! *%%*+^^^!*"!"!!
ǤͳǤ͵ \ ^"+%"+'"*"!!*!+#!
    %#" !#+% ! !*  #* +`*"`+#" "^#" 
"^!+#" + #_x ! '% !% +%% !"%^+%   % X
^`! +x #*"+!  !"+!  +'"*"!!  {"#*"_x 
#^+w^+%{"%* %
ǤͳǤͶ  \    ^"  +'"*"!! %%* * #_x ! '% !%
+%%?
ǤͳǤͷ #+w#!""%!!^"+"%_x^#!#"x!^"+"%%""%
+%"`=~W!"=@?=~~X]=
ǤͳǤ     '"`\  ^+% !+% %! #_x ! #+%% ^
#^%"'"*"!! #^  '"`_  * ^"! %!  #+!"_ ! w'"*"%_x
*"{"#_x"`"!+ "+ ! "#"%_x?

6.2 Ͳ  KEdZdEd͗
ǤʹǤͳ \ ` #+{^ %'*#"! + ** %  '"`_ {"++#"
!#+%!+%+%%+"+%`*"!!!%^
ǤʹǤʹ   {"#*"_x   * !     " #"*"!
!"`+!?
ǤʹǤ͵ \ !  {"#*"_x !+  +x %%*  #"* ! "_#+%%!
# +x ^ %+!"! !+% ! @K +%  "% w  #*^_  {"
^!%+_^*"# ?


>h^h>^d/Dʹ/^EK  WE>/
ϳ͘ϭ Ͳ +"!+!   `^+% x {%!   "_ #%! +x
w+!"^ ++w^ "# {%+"#" #+%! {"#%"*!^*% !
=[ !  #+% "+#"!"+! ' "*_x ! #** !% +%% "+#*" +# !
"#"+*"!!#+%%!?

>h^h> K/ds Ͳ  /EyhK   Z^/^K
8.1 \    ! #"+!" +"*%*^+% % +%% "+!+!+% !
"+%*_x!"#"*%!"#"*^#%! 
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