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Apostilamentos

ffi

Eslado da Bahia
Prêíêitura ll/lunicipal de Planallino
POOER EXECUT VO MUNIÔ PAL

TERIIITO DE

ÀPOSÍILAMENTO DE OOÍAçÃO ORÇAiiENTÁRIA
Prcgáo PÉsencial 0332021

mneiro terÍí,o cle Apostilânênto paâ atteâçáo de
Dolaçáo Oíçanêntéda do TêtN do ContÉto de f
0173/2021
1

- OBJEÍO: ConÍatáção

dê ÉmpÉsá êspêc aliáda no sêtoiço de rêcárge dê €íuchoe ê iond pa6

a.

dvê6as sêcrelãna8 do mlnclpio dê Plana(ino tuiado da Baha, iudo de acodo com os cÍitéros
êstâbêlec dos no Editâl ê sêus anexos

2 - CONTRÁTÂNTE: O IUUNICIPIO d. Pl.náltino - ESTÀDO DA BAHIA, pe$oa juddica de diEito
público inlêrno, inscrito.o CNPJ sob o n'13.769.021/000116, côô sede nâ Áven da André Mágahãeg
no

188 Cent@ Planaliino- BA

3 - CoNTRATADo: TIAGo oLlvElM FRÓES - ME, Pê.5oa Juddica de DÍeito Pivado, nsdra sob o
CNPJ: 1 1.392.730/0001-89, @m *dê nã Prâçâ Ruy Bâóosâ 's/n, C€.lrc, Mâíãcás - Bahia
4 - OBJETO DO ÀPOSTII-ÂMENTO: O p@eênlê Têrmo dê ApoeliamàÍno ao @niElo no 0r7a202í v.a
âllê râr á dótâção orÉn ê ôúri â do contrâlo orig in âl do êle mênto dê d êspês de s6íêtáriâ d 6 Educ.çã o ê

5 - JUSTIFICAÍIVA:
ôlrâ Esirú!É

P6sibili{a aleEção

da doiaçáo orçamenlá a desc ta na Cláullla Seía (Da
do contEto ôrgiôá, â fim de quê es SecÉbnâ Do Adhiôislrâçào o Finançâs ê
e SêMços Públ cos possam usa. êlemento dê despêsa da §ecÍêtana dê Educeção e

Dotação Orçamêntá

.)

5.1. Com Íúndámênlo no An 37 )(xl da Conslituição Fede6l e An. 65 da Lei FedeE n" 8.666/93,
realiza-se o pe6ente Apostilamenlo, cujo objàlivo é. ãltêEçáo do dsposto nâ cláusula sênâ {Dã
Doreçãô oçânênráÍia) subiteô do conraro o qi.al - Do crédiro pela6 quab coreÉo as d6pe6a6,
alterando a dolaÉo paE a Bêguint6 rubícâ oçâúô.Iáriefo ê do écuÉo
nrd.d€ G..ror. 04 000 sêcreta da de atlninisLaçáo ê Finançú
Ptol.to ,nltld.d.t 4 122 4402.2409 - Gosláo do aç156 da s@ta@ dê attnihtstaçéo
Er.n.nto d. o..pú.: 3 3.90 3e0o
u

Untd..t G6toa:

oa aA1. Fúdo frtunicaal do Satido
?rôt to Atfutd..t t 1Ô 1».0A05.2A29 - Gesléo dê Açóo3 tk FLndô titonictpàt
El.m.nlo d€ O.! p-. 3.3 9039 00

&

Satldê

52. Há qu€ sé considerâr que a adequação i.dicada no pÍssê.lê Iêmó de Apoíilemênto não aÍêla o
êquÍÍbno ecorômicGÍnancairo t.mpô!@ o @Íne conlraluá|, 6endo dàvidamênlê ga@ntido p€â
eg israÉo vis ê ôtê, pêô princlpio da aúorurela ê pelo iôléÍôs$ público.

3 F€m ap@liladas a! modificêçóês dê oÍdem mate alacima d€.cda, @nromê dêlémineção Lege
@ntida no§3ôdo ârtiso 65 dâ LeiFede.alno 8,666/93, frántides es dênais ôláusulas do co.tEto.
5
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Planaltino

Estado da Bahia
Prêfellua Municipal dô Planáltino
PODER E,)GCUT VO MUNIC PÁL

TERIITO OE ÀPOSÍILAMÉNTO OE DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

Dispensâ de Licitaçáo 033/2022

Pnnoiro teÍno de AposÍilamento para alÍercgáo de
Dolaçáo Otçârentáda .Jo Íomo do Cont@to cte n"
0107D022
-OBJÉTO: AquisiÉo de camisas dê mâlhâ pãra aiend os grupos do sêryiço de conveniência
e foftâlecimento d€ vlnculos - SCFV ofeíados pelo CRAS do municÍpo de ptánattino Bahia
1

2 . CONÍRATANTE: O FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIÀL, COM 5EdE à AVENidA ANdré
Magahaes, n" 188 Ceôko c&dôdê Plânalino, Eslado da BahiaCNPJ:N.o 13200195/000189

3 - CONÍRÁTADO: COMDRCIÁL DE CONFtrCÇÓES FONTE§ NOVAES LTDA, inscrta nÕ
CNPJ (MF) sob o nq 15635451/0001-72 com sede na Av Brasiia, n! 573 Téifêo, Centro túáracas 4 - oBJETo Do APOSTILÁIUENTOT O pesente TêÍmo dê Apostkmênio ao co.trato no 0í07,2022 v sg
allerar a dotaçào oÍçâneôtána d9 contdo onginal do elemento dê dêspesâ do Fundo Municipat de

5 . JUSÍ|F|CAÍ|VA: Poss b litâr â âltêraÉo d. doiação oçamentá a dêscrlte ne Ctáleuta Sét ma (Da
Dolaçáo O.çamêntárie) do contáto orlonEl, â fim dE qu€ o Fu.do Mlnlcpal de r'éslstânciã Sociat
possem usgr 6lôm6nto dê d6pà.a do Fondo Municipaldê A$i.lência sociál

5.1 Com Ílndâmêrno no Ad. 37 xxr de Conêiituição FedeEt ê Ad. 65 da Lei Fêdôrát n.

8.666/93
Eallza-Eê o pesenle Aposlilamento, cujo objêlivo é 3 âllêráçáô dô d Bpo.lo na Cláwula Sétima (Oe
Ooiâçáo Oiç8mêlllánâ) subii€õ do conlraio onqi.al - Do cédro pêlas quais @ÍEráo âr d€Bpesas
alleEndo a dolaçáo peE e *gulnt6 rubncâ orçânô.únâíôôlé de @c!co:

unk .d. G6lóô: 07.000. Fundo Munbipal de açéo s@jal
zrelA. Àltuld.ir.. 3.244.04ü.m14 - Goslão do Áç{os do CFÁS
Er.m.nlo d.
e9o3a0o

D{p{l3

5.2. Há quo sé consid€rar qu6 ã .dêquâçáo ndicâdâ no pràsàntê Temo de Apostlamento não aíela o
equillÚio e@nômico Í.a.@úo rampouco o eme @ntratual, sêndo devdamenle gaÍânlido pêa
lêg islãçã o vig€ntê, p6lopnncipio d. ãuiolulela ê pêô ntêràsse públ@.
5 3. Ficam ap6lilada8 a3 modÍcaçõeE dê ordem matedal a.ima desc lá, conrorme deleÍm naÇão ega
cont dá no § 3q do 8Ítioó65 dâ LéiFêdêrd n. a.666/93, frânlidâs âs dêm. s

.-*l---^J^
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Planaltino

Licitações

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Aviso de Licitação - Convite nº 002/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Planaltino no exercício das
atribuições que lhe confere o Decreto nº 177/2022, torna público que fará realizar Licitação na
modalidade Convite Nº 002/2022, cujo objeto: Contratação de maquina para recuperação
emergencial de estradas vicinais, na zona rural do municipio de Planaltino-Ba, tudo de acordo
com o edital e seus anexos.
.
A Abertura dos envelopes no dia 21/07/2022, às 10:00 horas, na sala de licitações, situado na
Avenida André Magalhães, Centro - Planaltino, Maiores informações pelo fone (73) 3544-2313
das 08:00 às 12:00 hs., Onde encontram-se a disposição dos interessados o edital e seus
anexos.

O cadastramento na Prefeitura Municipal de Planaltino no setor de licitações será realizado para
as licitantes não cadastradas e licitantes cadastradas e será aceito até o penúltimo dia útil que
antecedera a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de
recebimento e abertura dos envelopes, conforme Art. 22, parágrafo 3º da Lei 8.666/93, e far-se-á
mediante a apresentação dos documentos tratados nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93,
devendo ser entregues numerados, de preferência, sequencialmente e na ordem do Edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.
Planaltino, 14 de julho de 2022.

Antonio Silva Lisboa
Presidente da Comissão de Licitação
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