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Prefeitura Municipal de
Pedro Alexandre publica:
• Resumo de Apostilamento do Contrato Nº 052-2020. (Aecio Autopeças
Ltda Me)
• Resumo de Aditivo do Contrato Nº 080-2018. (Brigidas Construçoes,
Comercio e Transportes Eireli).
• Resumo de Aditivo do Contrato Nº 032-2020. (Galdino Muniz da Mota
Neto).
• Resumo de Aditivo do Contrato Nº 031-2020. (Galdino Muniz da Mota
Neto).
• Processo Administrativo: 069-1-2020 Pregão Presencial Nº.
011/2020PP. (Barbosa e Silva IND. e Com de Moveis e Luminárias Ltda).
• Processo Administrativo: 080-2-2020 Pregão Presencial de Nº 0132020SRP. (Atacadista Serrana Eireli).
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RESUMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº

052-2020

Empresa AECIO AUTOPEÇAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
situada na AVENIDA DR. LUIZ MAGALHÃES, 1577, na cidade de ITABAIANA,
Estado de SERGIPE, inscrita no CNPJ/MF sob nq 10.546.610/0001-49, contratação
de empresa visando a prestação de serviços preventivos e corretivos, incluído o
fornecimento e reposição de peças dos veículos leves, pesados e máquinas que
compõe a frota deste município, conforme as condições do Pregão presencial
002/2020 – PMPA, Ata de Registro de Preços 001/2020 e proposta de preços
reformulada do CONTRATADO, que passam a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição. Fica a dotação orçamentária expressa
nos seguintes termos, constante da Clausula Sétima – Do crédito pelo qual ocorrerá a
despesa, do Contrato, celebrado em 16 de Abril de 2020:
Unidade Orçamentária: 02.07.000 – Secretaria Mun. Educação. do Desp. Lazer e Juv.
Ação: 2111 – Gerenciamento das Ações da Educação Básica
Ação: 2214 – Gerenciamento das Ações da Educação Básica – QSE
Ação: 2224 – Gerenciamento das Ações da Educação Básica – Fundamental – 40%
Ação: 2115- Gerenciamento das Ações do Transporte Escolar -PNATE
Classe Econômica: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços-Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 15 – Transferência do FNDE

RESUMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 080-2018
Empresa BRIGIDAS CONSTRUÇOES, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI,
situada na, situada a Avenida Rui Barbosa, s/n, centro, Santa Brigida - BA, inscrita
no CNPJ/MF sob no 17.290,444/0001-01. Representado pelo Sr. Edjanio da Silva
Martins, CPF: 001.092.855-3 e RG: 0987422561SSP/BA. Cujo objeto refere-se a
contratação de empresa para locação de veículos para atender o transporte de
usuários de serviço publico e demais atividades administrativas e operacionais da
secretaria de Saúde deste município. Com base no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. As
partes acordam em aditar o referido contrato acrescendo em aproximadamente
19,16% no valor do contrato, equivalendo ao total a R$: 96.250,00 (cento e um
mil e quatro reais e setenta e cinco) do valor contratual, que será acrescido ao
valor inicial do contrato que é de R$ 502.266,28 (quinhentos e dois mil duzentos
e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). Assim o novo valor global do
contrato compreendendo seu valor inicial e o aditivo é de R$ 598.516,28
(quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito
centavos).
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RESUMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 032-2020
Empresa GALDINO MUNIZ DA MOTA NETO, situada na, Av. Paulo Afonso, BR
235, Km 155, nº 110, Povoado de Malhada Nova- Pedro Alexandre-Ba, inscrita no
CNPJ/MF sob no 08.103.497/0001-85, proveniente PREGÃO PRESENCIAL Nº
030/2019/PMPA, Cujo objeto refere-se a contratação de empresa para o
fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina comum) e óleos lubrificantes,
destinados ao abastecimento e manutenção dos veículos e máquinas que compõem
a frota da secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2020. Com base no
Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. As partes acordam em aditar o referido contrato
acrescendo em aproximadamente 25% no valor do contrato, equivalendo ao total a
R$ 35.625,00 (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais) do valor
contratual, que será acrescido ao valor inicial do contrato que é de R$ 142.500,00
(cento e quarenta e dois mil, quinhentos reais). Assim o novo valor global do
contrato compreendendo seu valor inicial e o aditivo é de R$ 178.125,00 (cento e
setenta e oito mil e cento e vinte e cinco reais).

RESUMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 031-2020
Empresa GALDINO MUNIZ DA MOTA NETO, situada na, Av. Paulo Afonso, BR
235, Km 155, nº 110, Povoado de Malhada Nova- Pedro Alexandre-Ba, inscrita no
CNPJ/MF sob no 08.103.497/0001-85, proveniente PREGÃO PRESENCIAL Nº
030/2019/PMPA, Cujo objeto refere-se a contratação de empresa para o
fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina comum) e óleos lubrificantes,
destinados ao abastecimento e manutenção dos veículos e máquinas que compõem
a frota Secretaria Mun. Educação e Secretaria Munic. Infra-Estrutura, durante o
exercício de 2020. Com base no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. As partes acordam
em aditar o referido contrato acrescendo em aproximadamente 25% no valor do
contrato, equivalendo ao total a R$ 336.968,75 (trezentos e tinta e seis mil,
novecentos e sessenta e oito mil e setenta e cinco reais) do valor contratual,
que será acrescido ao valor inicial do contrato que é de R$: 1.347.875,00 (um
milhão, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Assim o novo valor global do contrato compreendendo seu valor inicial e o aditivo é
de R$ 1.648.843,75 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e três reais e setenta e cinco).
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O PREFEITO Municipal de Pedro Alexandre, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, resolve homologar e adjudicar os
seguintes processos licitatórios do mês de JULHO/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 069-1-2020; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020PP-SRP;
CONTRATADO: BARBOSA E SILVA IND. E COM DE MOVEIS E LUMINÁRIAS LTDA,
VALOR GLOBAL: 313.328,50 (trezentos e treze mil, trezentos e vinte e oito reais e
cinquenta centavos); OBJETO: objetivando o registro de preços para o fornecimento

parcelado de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da rede de
iluminação pública deste município.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 080-2-2020; PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013-2020SRP,
CONTRATADO: ATACADISTA SERRANA EIRELI; VALOR GLOBAL: R$: 1.053.066,40 (um
milhão, cinqüenta e três mil, sessenta e seis reais e quarenta centavos); OBJETO: objeto o

registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza em geral e de
higiene pessoal, destinados a manutenção das secretarias e órgãos deste município.
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