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Sátiro Dias

Dispensas de Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

RESUMO DE DISPENSA
A Prefeitura Municipal de Sátiro Dias torna público o resumo da seguinte
dispensa. Dispensa nº 019/2020 – Objeto: Tendo em vista a obrigatoriedade
da utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, observadas as
regras previstas no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, quando
executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais
como convênios e contratos de repasse, para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns se faz necessária a Contratação de Sistema
Eletrônico de Licitações para utilização do Pregão na Modalidade Eletrônica,
neste município. Contratada: BANCO DO BRASIL; O valor da referida
despesa está estimado em valor por processo licitatório aberto: R$ 222,51
(duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavo) e valor por lote que
tenha alcançado sua situação final R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete
centavos); fundamento: Art. 24, Inc. II, da Lei federal 8.666/93 e seguindo o
decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

RESUMO DE CONTRATO Nº 095/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, Contratada: BANCO DO
BRASIL SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91. O valor por processo licitatório
aberto é: R$ 222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavo) e
valor por lote que tenha alcançado sua situação final R$ 11,77 (onze reais
e setenta e sete centavos). Contrato nº 095/2020, Vigência de 27/04/2020 a
31/12/2020, Objeto: Tendo em vista a obrigatoriedade da utilização da
modalidade de pregão, na forma eletrônica, observadas as regras previstas no
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, quando executarem recursos
da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e
contratos de repasse, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns se faz necessária a Contratação de Sistema Eletrônico de Licitações
para utilização do Pregão na Modalidade Eletrônica, neste município..
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