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RATIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38 - Mês de Março de 2020

Nº
Contrato
035/2020

Objeto

Nome

CNPJ/CPF

Vigência

Valor Global
(R$)

O objeto do presente contrato é a contratação
de serviço de manutenção preventiva e
corretiva nos 2 (dois) consultórios
odontológicos e Raio -X odontológicos
referentes às equipes de saúde bucal
vinculadas as Unidades de Saúde da Família
na sede do município.

FABIANO DE FARIAS
CARREGOSA & CIA LTDA
– ME

07.396.451/0001-39

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

036/2020

O objeto do presente contrato é a aquisição
de gêneros alimentícios (frutas, verduras e
legumes) da agricultura familiar e/ou
empreendedor individual, destinado ao
fornecimento ao programa nacional de
alimentação
escolar,
conforme
especificações do lote I do edital, para o ano
letivo de 2020.

MARIA EUTALIA SILVA
RIBEIRO

954.847.525-15

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$23.500,00 (vinte
e três mil e
quinhentos reais).

037/2020

O objeto do presente contrato é a aquisição
de gêneros alimentícios (frutas, verduras e
legumes) da agricultura familiar e/ou
empreendedor individual, destinado ao
fornecimento ao programa nacional de
alimentação
escolar,
conforme

ANTONIO PAULO ANJOS
GOMES

081.126.305-34

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020

R$12.000,00
(dozemil reais).
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especificações do lote II do edital, para o ano
letivo de 2020.

038/2020

039/2020

O objeto do presente contrato é o
fornecimento de leite, para manutenção das
Escolas Municipais da Sede, para merenda
escolar, para atender a Secretaria de
Educação.
O objeto do presente contrato é a contratação
de empresa para divulgação dos atos da
prefeitura municipal em redes municipais.

WALFREDO PINTO
GOMES

253.488.415-87

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020

MILENE CRISTINA MARIA
SILVA

28.056.933/0001-10

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$17.000,00
(dezessete mil
reais)

040/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“passeio”, com capacidade para 04
(quatro) passageiros, que se destinarão a
transporte escolar, o combustível,
motorista,
manutenções
preventivas/corretivas
e
seguro
obrigatório por conta do locador.

RAFAEL VIANA

058.392.805-69

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$10.4500,00 (dez
mil quatrocentos e
cinquenta reais)
R$15.000,00
(quinze mil reais)

041/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“passeio”, com capacidade para 04

KLEBER FERREIRA DE
SOUZA

045.704.965-04

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$18.000,00
(dezoito mil reais).
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(quatro) passageiros, que se destinarão a
transporte escolar, o combustível,
motorista,
manutenções
preventivas/corretivas
e
seguro
obrigatório por conta do locador.
Roteiro: 02 (duas) viagens diária de ida
e volta com o roteiro de Morro
Redondo/Santa Rosa de cima e Candeias
de Baixo, de segunda a sexta-feira, com
aproximadamente 15km de percurso
cada viagem.
042/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“Caravan”, com capacidade para 05
(cinco) passageiros, que se destinarão a
transporte escolar, o combustível,
motorista, manutenções preventivocorretivas e seguro obrigatório por conta
do locador.Roteiro: 01 viagem de ida e
volta de Barra para a escola Deraldo
Souza Lima, de segunda a sexta-feira.

JOILSON NUNES DOS
SANTOS

079.943.608-90

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.
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043/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“Van” com capacidade para 12 (doze)
passageiros sentados, adaptado com
cobertura e bancos, que se destinarão a
transporte escolar, com combustível por
conta da prefeitura. Sendo, motorista,
manutenções preventivas/corretivas e
seguro obrigatório por conta do locador.

JAIR DE JESUS SANTOS

539.810.495-00

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$20.000,00 (vinte
mil reais)

032.539.125-40

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$30.000,00 (trinta
mil reais)

Roteiro: 02 (duas) viagens de ida e volta
entre as localidades de Casa de Pedra,
Fazenda Candeias, Santa Rosa, Agua de
Rega e Morro Redondo, de segunda a
com
aproximadamente
sexta-feira,
11.5km de percurso cada viagem.
044/2020

O objeto do presente contrato é a ADRIANO DE JESUS PIRES
DA SILVA
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“Van” com capacidade para 16
(dezesseis)
passageiros
sentados,
adaptado com cobertura e bancos, que se
destinarão a transporte escolar, o
combustível, motorista, manutenções
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preventivas/corretivas
e
seguro
obrigatório por conta do locador.
Roteiro: 02 (duas) viagens de ida e volta
entre as localidades de Fazenda do
Espirito Santo ao Povoado de Pedra, com
aproximadamente 19.5km de percurso
cada viagem.
045/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) carro para
transporte de estudantes da fazenda
Vargem Grande para Deraldo de Fora,
20km, neste Município de Contendas do
Sincorá.

JOÃO DE SOUZA PIRES

347.982.005-06

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$24.000,00 (vinte
e quatro mil reais).

046/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“passeio” marca Fiat/Uno Mille Fire ano
2004 com capacidade de 04 (quatro)
passageiros, que se destinarão a transporte
escolar,
o
combustível,
motorista,
manutenções preventivas/corretivas e seguro
obrigatório por conta do locador.

FABIO OLIVEIRA DOS
SANTOS

011.680.065-89

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$15.000,00
(quinze mil reais)

Roteiro: 01 (uma) viagem de ida e volta

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XCQJJHH+ZQUZIJBOW+ECUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
20 de Maio de 2020
7 - Ano - Nº 953

Contendas do Sincorá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

==============================================================================================================================

com roteiro entra àgua de Rega a Casa de
Pedra de segunda a sexta-feira com
aproximadamente 24km cada viagem.

047/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (uma) motocicleta para
transporte de estudantes da Fazenda
Caraibinhas para o Distrito de Caraibunas,
neste Município de Contendas do Sincorá.

WALDEMAR ANASTACIO
SOUZA JUNIOR

462.154.685-68

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$5.000,00 (cinco
mil reais).

048/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (uma) motocicleta
para transporte de estudantes da Fazenda
Caraibinhas para o Distrito de
Caraibunas,
neste
Município
de
Contendas do Sincorá.

NILSON SANTOS DE
ASSIS

032.739.305-00

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$5.000,00 (cinco
mil reais).

049/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“PAS AUTOMÓVEL”, modelo GOL de
placa CVO3976 com capacidade para 05
(cinco) passageiros, que se destinarão a
transporte escolar, o combustível,
motorista,
manutenções

REINALDO ANDRADE
ROCHA

341.426.398-03

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$25.000,00 (vinte
e cinco mil reais).
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preventivas/corretivas
e
seguro
obrigatório por conta do locador.
Roteiro: 02 (duas) viagens diárias de ida
e volta entre as localidades de Fazenda
Zuca e Água de Rega para o Povoado de
Pedra, com aproximadamente 35km de
percurso cada viagem.
050/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“VAN”, de placa EAO 3994 para o
transporte de alunos da rede municipal
de ensino das seguintes comunidades:
Fazenda Canto da Paz/Passagem
Velha/Escola João Paulo Paixão/Silvino
Pires/Sincorazinho/Sede retorno.

JOEL COUTO SOUZA

142.654.958-00

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$30.000,00 (trinta
mil reais).

051/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo com
capacidade para 16 (dezesseis) passageiros
sentados, motor diesel, que se destinarão a
transporte escolar, com combustível por
conta da prefeitura. Motorista, manutenções
preventivas/corretivas e seguro obrigatório

VILSON AGUIAR DE
SOUZA

013.675.075-37

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$12.000,00 (doze
mil reais)
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por conta do locador.Roteiro: 02 (duas)
viagens diárias de ida e volta entre a
localidade do Morro Velho e o Povoado de
Palmeiras, de segunda a sexta-feira, com
aproximadamente 24km de percurso cada
viagem.

052/2020

053/2020

O objeto do presente contrato é a
LOCAÇÃO de 01 (um) veículo tipo
“ônibus” com capacidade de 43 (quarenta e
três) passageiros sentados, Placa BXJ 5870,
diesel, que se destinarão a transporte escolar,
com combustível por conta da prefeitura.
Motorista,manutenções
preventivas/corretivas e seguro obrigatório
por conta do locador.Roteiro: 01 (uma)
viagem diária de ida e volta entre a
localidade do Vazante para a escola Deraldo
Souza Lima, de segunda a sexta-feira.
O objeto do presente contrato é a prestação,
pela
CONTRATADA,
de
serviços
especializados de psicologia, no Programa
do NASF, para ampliar abrangência e o
escopo das ações da Atenção Básica, na
Educação permanente nas equipes de Saúde

MARIA ZÉLIA DE
SOUZA SANTOS

539.811.035-72

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$30.000,00
(trinta mil reais)

KARINE SANTOS DE
OLIVEIRA BRAZ

040.727.365-46

02 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$13.000,00 (treze
mil reais)
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056/2020

da família e na comunidade, bem como sua
resolubilidade, para contribuir na integridade
do cuidado aos usuários do SUS, deste
município.
O objeto do presente contrato é a

prestação, pela CONTRADA, de
serviços de consultoria e assessoria
contábil na elaboração da Prestação de
Contas Anual do exercício de 2019.

CONPUBLI
CONTABILIDADE
PÚBLICA LTDA

08.568.456/0001-64

05 de Março até 10 de
Abril de 2020.

R$13.500,00(treze
mil e quinhentos
reais)

002.788.835-59,

09 de Março até 09 de
Maio de 2020.

R$14.000,00
(quatorze mil
reais)

057/2020

Prestação de serviços na recuperação da ANELITO DA SILVA BRITO
estrada que liga a sede do Município ao
Povoado de Caraibuna.

060/2020

O objeto do presente contrato é a aquisição e
gêneros alimentícios parar merenda escolar
da rede municipal de ensino, sendo os
seguintes lotes:LOTE I – Gêneros
Alimentícios e LOTE II – PÃES.

MARIA MADALENA
RIBEIRO MINIMERCADO
EPP

08.374.998/0001-04

11 de Março até 31de
Dezembro de 2020.

R$69.172,20
(sessentae nove
mil, cento e
setenta e dois reais
e vinte centavos)

061/2020

O objeto do presente contrato, é a
contrataçãode empresa especializada para
construção de uma área para eventos na Sede
do Município de Contendas do SincoráBahia.

SPAC CONSTRUTORA
LTDA

08.204.498/0001-16,

11 de Março até 11 de
Julho de 2020.

R$524.361,07
(quinhentos e
vinte quatro mil,
trezentos e
sessenta e um
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reais e sete
centavos)
062/2020

Prestação de serviços técnicos especializado
em assessoria, consultoria administração e
educacional, elaboração e acompanhamento
de projetos de capacitação de recursos,
prestação de contas de convênios, contratos
de repasse e programas, tais como: PNAE,
PNATE, PETE, PDDE; bem como
alimentação dos sistemas: SICONV, SIGPC,
SIMEC (PAR), SIGARP; e gerência
municipal de convênios, GMC.

GLZ CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA LTDA,

15.638.127/0001-08

13de Março até 11 de
Julho de 2020.
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