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ITAMBÉ 

  

 

TERÇA-FEIRA • 10 DE JULHO DE 2018 

ANO II | N º 236 

 

 

 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

020/2018 

O Gabinete do Prefeito do Município de Itambé, Estado da Bahia, em cumprimento à 

RATIFICAÇÃO procedida pelo Prefeito Municipal, pela emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato.  

Número de Processo: 048/2018  

Número de Dispensa de Licitação: 020/2017  

 

Objeto: Contração de Serviço de Transporte Escolar para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Itambé-BA. 

 Justificativa: A contratação visa atender as necessidades do Município, com a contratação de 

serviço de transporte escolar. Salienta-se que a emergência decorre da necessidade de 

contratação emergencial de tais serviços, uma vez que a administração não conseguiu fazer todos 

os levantamentos necessário á tempo, inclusive a medição através de GPS atrasou a 

formalização do procedimento, associando isso, ao início do ano letivo. O que se faz a demanda 

se tornar urgente,realizar-se a contratação por curto período através de contratação direta na 

modalidade de Dispensa de Licitação.  

Contratado: NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

00.899.603/0001-77, situada na Av. Sandoval Moraes, nº 33, bairro- Sandoval Moraes, cep: 

46.430-000 na cidade de Guanambi-Ba.  

Vigência: Pelo período de mais 45 (quarenta e cinco) dias, tendo inicio no dia 01 de junho e prazo 

final o dia 16 de julho de 2018. 

Valor global: R$ 602.177,66 (seiscentos e dois mil cento e setenta e sete reais e sessenta e seis 

centavos)  

Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

Itambé – Bahia, 31 de maio de 2018. 

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

CONTRATOS 
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