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Prefeitura Municipal de
Boninal publica:
•

•

Despacho de Ratificação Processo de Dispensa de Licitação N.º 013/2021 –
Objeto: Locação de um imóvel denominado galpão, padrão popular, com área
construída principal de 70,00M2, implantado em um terreno plano, que tem uma
área total de 2.000,00M2, de acordo com levantamento “in loco”, composto de
02 (dois) cômodos, 01 (um) banheiro, 01 (uma) guarita, 01 (um) dique para
manutenção de veículos e 01 (um) galpão coberto medindo 06M X 280,30 M,
toda área construída em alvenarias rebocadas e revestidas com cerâmica, piso
cimentado e cerâmico, portas tipo aço, portões de ferro tipo abrir, instalações
hidro sanitárias e elétricas em perfeito funcionamento, coberta em telhas Eternit
sobre madeira de Lei, localizado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº 168,
Centro, Boninal – Bahia, para fins de instalação da sede da Secretaria Municipal
Infraestrutura e Transportes, do Município de Boninal – Bahia. (Igor Castro
Rocha Pinto).
Despacho de Ratificação - Processo de Dispensa de Licitação Nº 014/2021
– Objeto: Locação de um imóvel denominado casa residencial, construída em
blocos cerâmicos, cimento, cobertura em telhas cerâmica colonial sobre madeira
de lei, paredes rebocadas e revestidas com cerâmica, piso cimentado e
cerâmico, portas tipo ficha, Paraná e almofada, portões de ferro tipo enrolar e
tijolinho e instalações hidro sanitárias e elétricas em funcionamento e com
estado de conservação, composta de 02 (dois) pavimentos, sendo que o
pavimento térreo é composto de: 03 (três) quartos, 01 (uma) suíte, 01 (uma)
sala, 01 (uma) cozinha, 03 (três) banheiros, 01(uma) área de serviços no fundo
e 01 (uma) varanda na frente; e o pavimento subsolo, é composto de: 02 (dois)
quartos, 01 (um) banheiro, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha e quintal no fundo
com 01 (uma) área de serviços, localizada na Rua Miguel Gustavo, nº 10, Bairro
de Brotas, cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.285-010, para uso da
Secretaria Municipal Saúde, para fins de funcionamento da Casa de Apoio aos
pacientes deste Município de Boninal em tratamento na capital do Estado.
(Carmem Xavier Costa).

Gestor - Celeste Augusta Araújo Paiva / Secretário - Governo / Editor - Prefeita
Rua José de Souza Guedes,218

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAYU+ILP0UX7V/PNARP5ZA

Segunda-feira
1 de Fevereiro de 2021
2 - Ano - Nº 1002

Boninal

Dispensas de Licitações
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 049/2021

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, RATIFICO e RECONHEÇO a situação de Dispensa de Licitação,
devidamente enquadrada no art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, nos termos do Parecer Jurídico, tornando-o parte integrante deste ato,
determinando sua publicação como condição de sua eficácia, para contratação direta
com ao Senhor IGOR CASTRO ROCHA PINTO, pessoa física, com residência na
Avenida Brito, nº 85, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740000, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.375.811-19, expedida pela Secretaria
da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº 031.801.085-25, visando a locação de um imóvel denominado galpão, padrão
popular, com área construída principal de 70,00M2, implantado em um terreno plano,
que tem uma área total de 2.000,00M2, de acordo com levantamento “in loco”, composto
de 02 (dois) cômodos, 01 (um) banheiro, 01 (uma) guarita, 01 (um) dique para
manutenção de veículos e 01 (um) galpão coberto medindo 06M X 280,30 M, toda área
construída em alvenarias rebocadas e revestidas com cerâmica, piso cimentado e
cerâmico, portas tipo aço, portões de ferro tipo abrir, instalações hidro sanitárias e
elétricas em perfeito funcionamento, coberta em telhas Eternit sobre madeira de Lei,
localizado na Rua Francisco de Matos Sobrinho, nº 168, Centro, Boninal – Bahia, para
fins de instalação da sede da Secretaria Municipal Infraestrutura e Transportes, do
Município de Boninal – Bahia, com um valor global de R$ 14.400,00 (quatorze mil e
quatrocentos reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Autorizando neste ato a emissão do competente empenho em favor da mesma.

Boninal (BA), 01 de fevereiro de 2021.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 055/2021

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
RATIFICO e RECONHEÇO a situação de Dispensa de Licitação, devidamente enquadrada
no art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do
Parecer Jurídico, tornando-o parte integrante deste ato, determinando sua publicação como
condição de sua eficácia, para contratação direta com a Senhora CARMEM XAVIER
COSTA, pessoa física, com residência na Rua Miguel Gustavo, nº 77, Apto 101, Bairro de
Brotas, cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.285-010, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 01.489.512-95, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 629.359.335-91, visando a locação
de um imóvel denominado casa residencial, construída em blocos cerâmicos, cimento,
cobertura em telhas cerâmica colonial sobre madeira de lei, paredes rebocadas e revestidas
com cerâmica, piso cimentado e cerâmico, portas tipo ficha, Paraná e almofada, portões de
ferro tipo enrolar e tijolinho e instalações hidro sanitárias e elétricas em funcionamento e
com estado de conservação, composta de 02 (dois) pavimentos, sendo que o pavimento
térreo é composto de: 03 (três) quartos, 01 (uma) suíte, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 03
(três) banheiros, 01(uma) área de serviços no fundo e 01 (uma) varanda na frente; e o
pavimento subsolo, é composto de: 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, 01 (uma) sala, 01
(uma) cozinha e quintal no fundo com 01 (uma) área de serviços, localizada na Rua Miguel
Gustavo, nº 10, Bairro de Brotas, cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.285-010,
para uso da Secretaria Municipal Saúde, para fins de funcionamento da Casa de Apoio aos
pacientes deste Município de Boninal em tratamento na capital do Estado, com um valor
global de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais), pelo período de 07 (sete)
meses.

Autorizando neste ato a emissão do competente empenho em favor da mesma.

Boninal (BA), 01 de fevereiro de 2021.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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