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Aviso de Cancelamento Carta Convite n° 049/2009 - Objeto: Aquisição de
bandeiras oficiais do Brasil, da Bahia e do Município, uniformes e instrumentos
musicais, para atender a Secretaria de Educação de Simões Filho.
Extrato de Contrato nº. 145/2009 PMSF - Inexigibilidade nº. 010/2009 - Objeto:
Contratação de Empresa Especializada em Assessoria Técnica para acompanhar e
orientar a prestação de contas dos programas do Governo Federal da Secretaria
Municipal de Educação e das unidades escolares. (Contratado: Portal Contabilidade
e Consultoria em Gestão Pública Ltda.)
Extrato de Aditamento ao Contrato nº. 046/2009 PMSF - Dispensa de Licitação
nº. 015/2009 - Objeto: fica aditado objetivando alterações nos serviços ali
especificados, com a necessária modificação de metas, estabelecendo-se a troca
de serviços anteriormente avençados, mediante a necessária adequação da
planilha de serviços; sem que haja, alterações de preço e prazo anteriormente
avençados. (Contratado: Ferreira Lima & Cia Ltda.)
Extrato de Aditamento ao Contrato nº. 128/2009 PMSF - Concorrência Pública
nº. 001/2009 - Objeto: fica aditado objetivando alterações nos serviços ali
especificados, com a necessária modificação de metas, estabelecendo-se o
acréscimo e também a troca de serviços anteriormente avençados, mediante a
necessária adequação da planilha de serviços; eleva-se o valor, justificado pelas
alterações do projeto básico, em R$ 1.027.785,30 (equivalente a 21,78%),
configurando o valor global em R$ 5.747.793,84 (cinco milhões, setecentos e
quarenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos);
fica mantido o prazo de vigência anteriormente definido. (Contratado: Bessa
Engenharia Ltda.)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001- 97

AVISO DE CANCELAMENTO

Modalidade: Carta Convite n° 049/2009; Objeto: Aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, da Bahia e do Município, uniformes
e instrumentos musicais, para atender a Secretaria de Educação de Simões Filho. Venho por meio deste, informar o
cancelamento da Carta Convite em tela em virtude de interesse público, decorrente de fato superveniente, conforme amparo
legal do art. 49, caput, da Lei de 8.666/93. Domingos Ferreira da Silva – Presidente da Comissão.

Extratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ – 13.927.827/0001-97

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº.145/2009 PMSF – Inexigibilidade nº. 010/2009
Contratado: Portal Contabilidade e Consultoria em Gestão Pública Ltda. CNPJ Nº. 10.553.367/0001-96. Objeto: Contratação
de Empresa Especializada em Assessoria Técnica para acompanhar e orientar a prestação de contas dos programas do
Governo Federal da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares. Valor Global: R$ 105.600,00. Período: 12
meses. Vigência: 06.07.2009 a 05.07.2010 - Simões Filho – BA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ – 13.927.827/0001-97

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

ADITAMENTO ao Contrato nº. 046/2009 PMSF – Dispensa de Licitação nº. 015/2009
Contratado: Ferreira Lima & Cia Ltda. CNPJ: 04.707.448/0001-09 - Objeto: fica aditado objetivando alterações nos serviços
ali especificados, com a necessária modificação de metas, estabelecendo-se a troca de serviços anteriormente avençados,
mediante a necessária adequação da planilha de serviços; sem que haja, alterações de preço e prazo anteriormente
avençados.

ADITAMENTO ao Contrato nº. 128/2009 PMSF – Concorrência Pública nº. 001/2009
Contratado: Bessa Engenharia Ltda. CNPJ: 03.003.580/0001-69 - Objeto: fica aditado objetivando alterações nos serviços
ali especificados, com a necessária modificação de metas, estabelecendo-se o acréscimo e também a troca de serviços
anteriormente avençados, mediante a necessária adequação da planilha de serviços; eleva-se o valor, justificado pelas
alterações do projeto básico, em R$ 1.027.785,30 (equivalente a 21,78%), configurando o valor global em R$ 5.747.793,84
(cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos); fica mantido
o prazo de vigência anteriormente definido.
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