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Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 427/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2022
TOMADA DE PREÇO N° 005/2022

Por este instrumento administrativo de rescisão unilateral, o MUNICÍPIO DE
ITORORÓ-Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
13.752.993/0004-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado,
portador do RG n° 0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04,
residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, com fulcro no art.
78, XII, cumulado ao art. 79, I, ambos da Lei 8.666/1993, expõe as seguintes razões:
CONSIDERANDO, que após a assinatura do contrato n° 427/2022, vinculado a
Tomada de Preços n° 005/2022, Termo de Convênio 498/2022, celebrado com a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, não houve
tempo hábil para às transferências voluntárias de recursos ao município, a luz do artigo
73, inciso VI, alínea “a” da Lei Federal nº 9.504/1997.
CONSIDERANDO, que a não liberação dos recursos financeiros durante o período
eleitoral inviabilizará o cumprimento das obrigações pactuadas, tais como, dos prazos
estabelecidos no cronograma físico-financeiro, dos prazos de pagamento.
CONSIDERANDO, que por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o
interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada que atenda
melhor às necessidades da Administração;
RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Rescindir unilateralmente o Contrato administrativo n
427/2022, em nome da empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA
E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 04.495.084/0001-32, situada à Avenida
Princesa Isabel, Nº 395, Sala 114, São Caetano, Itabuna-BA, cujo objeto a contratação
de empresa para obras de pavimentação em piso intertravado com bloco sextavado e
drenagem de ruas do Bairro Vivendas do Rio no Município de Itororó-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA – Referendado pelo que dispõe a cláusula primeira, revogamse as disposições em contrário, considerando extintas as obrigações assumidas e
convencionadas no contrato originário da licitação pertinente pelo Poder Público
municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

Subscreve o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, em
presença das testemunhas abaixo.

Itororó - Bahia, 14 de julho de 2022
______________________________
PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA
TESTEMUNHAS:
_____________________________
CPF N.º
_____________________________
CPF N.º
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO Nº 429/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2022
TOMADA DE PREÇO N° 006/2022

Por este instrumento administrativo de rescisão unilateral, o MUNICÍPIO DE
ITORORÓ-Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
13.752.993/0004-08, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado,
portador do RG n° 0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04,
residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, com fulcro no art.
78, XII, cumulado ao art. 79, I, ambos da Lei 8.666/1993, expõe as seguintes razões:
CONSIDERANDO, que após a assinatura do contrato n° 429/2022, vinculado a
Tomada de Preços n° 006/2022, Termo de Convênio 241/2022, celebrado com a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, não
houve tempo hábil para às transferências voluntárias de recursos ao município, a luz do
artigo 73, inciso VI, alínea “a” da Lei Federal nº 9.504/1997.
CONSIDERANDO, que a não liberação dos recursos financeiros durante o período
eleitoral inviabilizará o cumprimento das obrigações pactuadas, tais como, dos prazos
estabelecidos no cronograma físico-financeiro, dos prazos de pagamento.
CONSIDERANDO, que por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o
interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada que atenda
melhor às necessidades da Administração;
RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Rescindir unilateralmente o Contrato administrativo n
429/2022, em nome da empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA
E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 04.495.084/0001-32, situada à Avenida
Princesa Isabel, Nº 395, Sala 114, São Caetano, Itabuna-BA, cujo objeto contratação
de empresa para obras de pavimentação em piso intertravado com bloco sextavado e
drenagem de ruas do Bairro João Calixto no Município de Itororó-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA – Referendado pelo que dispõe a cláusula primeira, revogamse as disposições em contrário, considerando extintas as obrigações assumidas e
convencionadas no contrato originário da licitação pertinente pelo Poder Público
municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

Subscreve o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, em
presença das testemunhas abaixo.

Itororó - Bahia, 14 de julho de 2022
______________________________
PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA

TESTEMUNHAS:
____________________________________ ____________________________________
Nome:
Nome:
RG.:
RG.:
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público a todos os interessados a
REVOGAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preço n° 005/2022, objetivando
a contratação de empresa para obras de pavimentação em piso intertravado com bloco
sextavado e drenagem de ruas do Bairro Vivendas do Rio no Município de Itororó-BA,
Termo de Convênio 498/2022, celebrado com a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia – CONDER, pelos motivos de fato e de direto a seguir
expostos:
De início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº
8666/93.
Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público decorrente da falta de tempo
hábil para às transferências voluntárias de recursos ao município, a luz do artigo 73,
inciso VI, alínea “a” da Lei Federal nº 9.504/1997.
Visto que, a não liberação dos recursos financeiros durante o período eleitoral
inviabilizará o cumprimento das obrigações pactuadas, tais como, dos prazos
estabelecidos no cronograma físico-financeiro, dos prazos de pagamento.
Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público
poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe a esta municipalidade,
como órgão licitante revogar a licitação, para promovê-la de uma forma que atenda
melhor às necessidades da Administração.
Itororó - Bahia, 14 de julho de 2022.
______________________________
PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ: 13.752.993/0001-08
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro

Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153
www.itororo.ba.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA

AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público a todos os interessados a
REVOGAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preço n° 006/2022, objetivando
a contratação de empresa para obras de pavimentação em piso intertravado com bloco
sextavado e drenagem de ruas do Bairro João Calixto no Município de Itororó-BA,
Termo de Convênio 241/2022, celebrado com a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia – CONDER, pelos motivos de fato e de direto a seguir
expostos:
De início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº
8666/93.
Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público decorrente da falta de tempo
hábil para às transferências voluntárias de recursos ao município, a luz do artigo 73,
inciso VI, alínea “a” da Lei Federal nº 9.504/1997.
Visto que, a não liberação dos recursos financeiros durante o período eleitoral
inviabilizará o cumprimento das obrigações pactuadas, tais como, dos prazos
estabelecidos no cronograma físico-financeiro, dos prazos de pagamento.
Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público
poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe a esta municipalidade,
como órgão licitante revogar a licitação, para promovê-la de uma forma que atenda
melhor às necessidades da Administração.
Itororó - Bahia, 14 de julho de 2022.
______________________________
PAULO CARNEIRO RIOS
Prefeito Municipal de Itororó-BA
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