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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim 

Travessa Prof.ª Nilda de Castro, s/nº., Centro 

Boa Vista do Tupim – Bahia – CEP 46.850-000 

CNPJ: 13.718.176/0001-25 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 357/2022 

 
 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Boa 
Vista do Tupim, torna público que firmou Contrato nº 357/2022, com a empresa DISCULTURA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.413.398/0001-30, pelo valor total de R$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil reais) para fornecimento de computadores para atender às 

necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Boa Vista 

do Tupim/BA, originário do Pregão Eletrônico nº 003/2022, cujo contrato terá vigência até 31 de 
dezembro de 2022, vigorando a partir da data de sua assinatura ou quando todas as quantidades 

nele previstas forem entregues e todos os compromissos financeiros forem cumpridos. As 
despesas decorrentes do referido instrumento correrão por conta do Orçamento para o exercício 

de 2022, nas dotações orçamentárias referenciadas no contrato. Boa Vista do Tupim, 27 de julho 

de 2022. Assinam pela empresa, João Gilberto Carneiro de Queiroz, e pela prefeitura Helder Lopes 
Campos, Prefeito Municipal.  

  
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 358/2022 
 

 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Boa 
Vista do Tupim, torna público que firmou Contrato nº 358/2022, com a empresa TIAGO 

PIZZATTO - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 37.090.234/0001-87, pelo valor total de R$ 18.557,50 
(dezoito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), para o fornecimento de 

notebook para atender às necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais da 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA, originário do Pregão Eletrônico nº 003/2022, cujo 
contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, vigorando a partir da data de sua assinatura 

ou quando todas as quantidades nele previstas forem entregues e todos os compromissos 
financeiros forem cumpridos. As despesas decorrentes do referido instrumento correrão por conta 

do Orçamento para o exercício de 2022, nas dotações orçamentárias referenciadas no contrato. 

Boa Vista do Tupim, 27 de julho de 2022. Assinam pela empresa, Tiago Pizzatto, e pela prefeitura 
Helder Lopes Campos, Prefeito Municipal.  

  
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 359/2022 
 

 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Boa 
Vista do Tupim, torna público que firmou Contrato nº 359/2022, com a empresa VLADIMIR 

OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 08.267.948/0001-10, pelo 
valor total de R$ 9.780,00 (nove mil, setecntos e oitenta reais) para o fornecimento de 

impressoras multifuncionais e transformadores, para atender às necessidades das diversas 

Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA, originário do 
Pregão Eletrônico nº 003/2022, cujo contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, 

vigorando a partir da data de sua assinatura ou quando todas as quantidades nele previstas forem 
entregues e todos os compromissos financeiros forem cumpridos. As despesas decorrentes do 

referido instrumento correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2022, nas dotações 
orçamentárias referenciadas no contrato. Boa Vista do Tupim, 27 de julho de 2022. Assinam pela 

empresa, Vladimir Oliveira Figueiredo Bastos, e pela prefeitura, Helder Lopes Campos, Prefeito 

Municipal.   
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