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Saubara

Atas

À.
SA IJBARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ: 13.040.233/0001-60

Ata de Abertura de Proposta de Preço da Tomada de Preços n°002/2022
Às 141h30min do dia 18 de outubro de 2022, reuniu-se o presidente desta secretaria Sr. Wellington Araújo Pimenta e os
respectivos membros da equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal n° 1105121 de 2610312021, em atendimento às
disposições contidas na lei Federal 8.666193, realizar os procedimentos relativos a Tomada de Preços n°002/2022, referente
ao Processo Administrativo n° 011212022, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para prestação de
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com substituição de material, Cadastramento Georeferenciado.
Ampliação e Projetos de Melhoria da Rede de Iluminação Pública, compreendendo as atividades constantes neste
Termo de Referência, com fornecimento de materiais para o sistema de iluminação pública do município de
Saubara/BA. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preços n° 00212022, declara a abertura da sessão, o presidente
da COREL e os membros da comissão efetuaram o credenciamento das licitantes presentes, conforme abaixo descrito. Em
seguida o presidente procedeu a abertura dos envelopes das propostas de preço das empresas habilitadas. E procedeu a
leitura de preços.
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ÍDENYSON DE SANTANA SANTOS
RG: 04555694827/ SSP-13A

4DIRVIÇOS TECNICOS LTDA
PJ: 46.595.62110001-66

rN

Em seguida o presidente procedeu a abertura dos envelopes das propostas de preço das empresas habilitadas. E procedeu a
leitura de preços.

R$ 1.242.524,00

46.595.62110001-66

O presidente perguntou se a empresa tem algum questionamento em relação a propostas de preço, logo após análise da
proposta. O presidente declara a empresa 4D SERVIÇOS TECNICOS LTDA, CNPJ: 46.595.62110001-66, , vencedora do certame
com o valor de R$ R$ 1.242.524,00 (Hum milhão duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte quatro reais). Nada mais
vendo a acrescentar, o Presidente deu por encerrada as 14:53min, para constar é lavrada esta Ata que vai assinada pelo
smo e pela comissão de licitação.
-Saubara, 18 de outubro de 2022.
Comissão de Li(
Wellington Araújo Pimenta - Presidente
Elisson Caio dos Santos Araújo - Membro
Naiane Rocha de Jesus - Membro

Participante Credenciado:
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Saubara

Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1282/2022
Institui a “OPERAÇÃO VERÃO 2022/2023” no
âmbito do Município de Saubara e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAUBARA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que no período de novembro a março – alta
estação, o fluxo de pessoas no Município – visitantes, veranistas e turistas, aumenta
consideravelmente, ensejando a viabilização de ações mais efetivas por parte da
Administração Municipal, sobretudo na manutenção da cidade, na limpeza das
praias, na segurança e no trânsito;

CONSIDERANDO que, com a requalificação da BA 878 por parte do
Governo do Estado da Bahia, esse fluxo aumentou consideravelmente;

CONSIDERANDO que o Município de Saubara é detentor de grandes
belezas naturais e caracterizado por diversas manifestações culturais, contando com
um calendário de eventos festivos, religiosos e esportivos, que alteram a rotina
normal da cidade, especialmente nos meses da primavera e do verão;

CONSIDERANDO a vocação turística do Município e a necessidade de
ações específicas por parte das Secretarias de Turismo e de Cultura, Esporte e
Lazer, na promoção desses eventos turísticos, esportivos, culturais, artísticos e de
lazer;

CONSIDERANDO o significativo aumento de pacientes nos Postos de
Saúde e no Hospital Municipal, ensejando uma programação especial pela
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
GABINETE DA PREFEITA

Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento das emergências médicas e
farmacêuticas;

CONSIDERANDO a necessidade de um planejamento e programação
especial por parte do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, para as atividades e serviços relacionados com a
realização de obras e serviços de manutenção e conservação dos logradouros
públicos da Sede e dos Distritos do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de pessoal específico adicional,
principalmente na limpeza da cidade; na coleta de lixo e na manutenção dos
equipamentos públicos, sobretudo nos 13 (treze) quilômetros de costa marítima que
abrigam as praias do Apicum, de Araripe, de Cabuçu, de Bom Jesus dos Pobres, da
Ilha, de Pedras Altas, de Monte Cristo, da Bica, de Oxossi, do Porto, da Praia do Sol
e do Rio da Fazenda;

CONSIDERANDO a necessidade de se dar maior atenção à Guarda
Municipal e à Superintendência Municipal de Trânsito, na fiscalização e controle de
trânsito e de comercialização ambulante, principalmente nas praias do Município; ao
controle e fiscalização dos ônibus de turismo, vans e transporte alternativo,
sobretudo nos estacionamentos, bem como à vigilância e proteção do patrimônio
público, principalmente dos colégios, no período de férias escolares;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos dois veículos da
Polícia Militar utilizados especificamente na área do Município, bem como de
ampliação dos efetivos das Polícias Civil e Militar, principalmente nos finais de
semana, com utilização de outros veículos automotores, implicando em significativo
aumento de despesas com combustível e alimentação para as respectivas
corporações;
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
GABINETE DA PREFEITA

CONSIDERANDO que, durante as ações de caráter especial, torna-se
necessário que os servidores públicos municipais envolvidos exerçam suas
atividades em dias e horários especiais;

CONSIDERANDO ainda que o Município deverá comprometer recursos
financeiros adicionais para a viabilização dessas ações e para a manutenção da
normalidade da vida dos seus Munícipes,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Município de Saubara, a
“OPERAÇÃO VERÃO 2012/2023” no período de 1º de novembro de 2022 a 31 de
março de 2023, com a finalidade de intensificar no período de maior concentração
turística, a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura urbana do Município,
além de assegurar o efetivo desempenho das ações necessárias pelas Secretarias
Municipais.

Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
autorizada a efetuar a programação financeira e alocar os recursos necessários, de
acordo com as dotações orçamentárias de cada Secretaria e/ou Órgão envolvidos
nas ações especiais a serem implementadas e com a efetiva disponibilidade de
recursos constantes das Leis Orçamentárias Anuais dos Exercícios de 2012 e 2023.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Saubara – Estado da Bahia, 18 de
outubro de 2022.

Márcia Mendes Oliveira de Araújo
Prefeita Municipal
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Licitações

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº
081/2022. A Secretaria Municipal de Administração, através do seu Secretário, torna público
para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato de
Homologação da Dispensa nº 081/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 29 de
setembro de 2022 (quinta-feira), Edição nº 3322, pag. 02. Antônio Raimundo de Araújo
Secretário de Administração. Saubara, 13 de Outubro de 2022.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
0243/2022. A Secretaria Municipal de Administração, através do seu Secretário, torna público
para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato do
Contrato nº 0243/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 29 de setembro de
2022 (quinta-feira), Edição nº 3322 pag. 03. Antônio Raimundo de Araújo-Secretário de
Administração. Saubara, 13 de Outubro de 2022.
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