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AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2018 
                                                                    
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições torna público a realização 
do Pregão Presencial Nº. 049/2018 no dia 15/03/2018, às 08h30min, 
cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para aquisição de 
gêneros alimentícios para compor 2.500 (duas mil e quinhentas) 
cestas básicas e 6.000 (seis mil) quilos de peixes, a serem doadas 
as famílias que se encontra em vulnerabilidade social no período da 
Semana Santa no município de Macarani-BA, O Edital completo 
estará disponível a partir do dia 01 de março de 2018, através de 
solicitação para o seguinte e-mail: 
setorlicitacao@macarani.ba.gov.br.  
 

 
 

Macarani-BA, 01 de março de 2018. 
 
 
 

IRANILSON ANTUNES DA LUZ 
Pregoeiro 
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2017,  

REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2017. 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.751.540/0001-59, com sede administrativa na Av. Camilo de 

Jesus Lima, nº 101, centro, Macarani, Bahia, representado por seu prefeito municipal MILLER SILVA 

FERRAZ. 

 

CONTRATADA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERNANDES DE SOUZA, portadora da Cédula 

de Identidade n° 00.964.459-80 SSP BA, inscrita no CPF sob o n° 334.125.615-68, residente na rua 

JJ Seabra, Edifício Juvino Oliveira, nº 05, apartamento 501, no município de Itapetinga-BA. 

 

OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato n° 013/2017, de forma excepcional, passando a viger 

até a data de 31 de março de 2018.  

 
DOS MOTIVOS DA ALTERAÇÃO: 
 
A justificativa e motivação para prorrogação estão contidas no bojo processo administrativo 

deflagrado para o presente termo aditivo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

DA RATIFICAÇÃO  
 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n° 013/2017. 

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Ficam mantidas as condições do contrato que não foram objeto deste termo aditivo. Assim 
contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em três vias de igual teor e forma, com 
as testemunhas também abaixo assinadas. 
 
Macarani-BA, em 28 de dezembro de 2017. 

 

 
 
MILLER SILVA FERRAZ 
MUNICIPIO DE MACARANI      
Contratante  
       

         

MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERNANDES DE SOUZA  
CONTRATADA 


