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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC HÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 — Centro 

- Riachão das Neves/BA 

PROCESSO A DNIINISTRATI VO N" 63/2021 — PREGÀO PRESENCIAL - SRP - N°19/2021 

CONTRATO DE FOR N ECI ENTO 
Contrato n°170/2021 

O MUNICÍPIO DE RIACIIÀ0 DAS NEVES. listado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Praça 
Municipal. n°. 27. Centro. na cidade de Riachão das Neves (BA). inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 11 ". 
14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro, casado. funcionário público. residente e 
domiciliado na Avenida .1k n" 1 10. nesta cidade de Riachão das Neves (BA). portador do CPI' 698.270.875-68 e Identidade n''. 0655529890-
SSP/BA. na qualidade de PreMto Municipal. e de outro lado. como Contratado. COMAELEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E 
FLEXÍVEIS LTDA. estabelecida na Rua Benedita Silveira. 78 — Centro - Barreiras — Bahia. Cadastrada no CNP.1 sob n" 63.231.231 0001-
80, neste ato representada pelo seu representante legal. Sr. Marcos Antônio Alves do Nascimento, portador da cédula de identidade n" 
1487891458 SSP/BA e CPI' n" 068.750.165-12. tendo como objeto o Fornecimento futuro e parcelado de peças destinados a manutenção da 
frota de veículos e máquinas pertencentes a este Município, conforme descrito abaixo. tudo em conlórmidade com a Lei Federal n". 10.520, 
de 17 de julho de 2002. Decreto Federal n". 3.555. de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal n'. 43/2005. lei Complementar n". 123. de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar n". 147. de 07 de agosto de 2014 e. subsidiariamente. I..ei Federal n". 8.666. de 21 de junho de 
1993. têm justo e acordado o presente Contrato. que se regerá pelas Cláusulas seguintes: 

VEÍCUL0111CROONIRES RCOPOI.O 

ALTERNADOR COMPLETO 120" I R$ 1.384,00 R$ 1.384.00 

AMORTECEDOR DIANTEIRO I R$ 746,50 R$ 746.50 

CUBO RODA TRAZEIRA 2 R$ 629,00 RS 1.258.00 

RS 1.048.50 EIXO COMANDO DE VÁLVULAS I R$ 1.048.50 

AUTOMATCO DO MOTOR DE PARTIDA (SOLENOIDE) I R$ 403,00 RS 403.00 

BALANÇA DA SUSPENÇÃO TRAZEIRA 2 R$ 1.048,50 R$2.097.0() 

BARRA DE DIREÇÀO 1 R$ 663,00 R$ 663.00 

COMPRESSOR DE AR I RS 9.993.00 RS 7.723.00 

JG PINHÃO E COROA I R$ 2.852.00 RS 2.852.00 

CAIXA DE SATE LITE I R$ 3.775.00 RS 3.775.00 

CAIXA DIREÇÃO HIDRAUICO I R$ 2.098,00 R$ 2.098,00 

FEIXO DE MOLAS HELICOIDAL TRAZEIRO 1 R$ 1.385.00 R$ 1.385,00 

CARTE °LEO I RS 923.00 R$ 923.00 

TOTAL RS 20.856.00 

VEÍCULO RETRO ESCAVADEI RA JCB 3C, 2014 

BUCHA DO PINO DE ARTICULAÇÃO -) R$ 362.00 R$ 724,00 

BUCHA DO PINO DE INCLINAÇÃO -) .. R$ 386,00 R$ 772.00 

BUCHAS 1)0 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA ') _ RS 56.50 RS 1 13.00 

CALÇOS DA CONCHA PARA ESCAVAÇÀO 6 RS 162.00 RS 972.00 

2.252.00 

555.00 

CARTE OLEO 1 R$ 2.252.00 R$ 

COLETOR DE DESCARGA I R$ 555,00 R$ 

CORREIA ALTERNADOR VENTUINE 9 R$ 96.50 R$ 193.00 

313.50 CRUZETA DO CARDAN 1 RS 313.50 RS 

DENTES DE CANTO D:\ CONCHA DIANTEIRA -1 R$ 386.00 R$ 1.5-14.00 

EIXO COMANDO DE VALVIII _:\ I R$ 1 . 117.50 R$ 1 -1 17.50 

EIXO VIRA-BREQ1 11N1 I R$ 2.895,00 R$ 2.895.00 

Fone: (77) 3624-2132 / 2136- Fax. (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmátl.com 



Cl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC HÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 -- Centro 

) - Riachão das Neves/BA 

JG PINHÃO E COROA R$ 6.836.00 R$ 6.836.00 

JOGO BRONZ FIXA RS 579.00 RS 579.00 

548.00 JOGO I3RONZINAS MOVEIS RS 548,00 RS 

TOTAL R$ 19.744.00 

Cláusula Primeira — O OBJETO E VALOR — Constitui-se o objeto °Fornecimento tintim e parcelado de materiais de construções di‘ersos e 
ferramentas. para atender as necessidades das secretarias pertencentes a este Município. no valor total dos lotes RS 40.600,00(Qoarenta mil, 
seiscentos reais), conforme descrito abaixo. tudo em conlbrmidade com a Lei Federal IV. 10.520. de 17 de julho de 2002. e. 
subsidiariamente, Lei Federal n". 8.666. de 21 de junho cie 1993, conforme abaixo: 

1.1 Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Riachão das Neves (BA) se reserva no 
direito de, mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto, resguardando o direito do Contratado, quanto aos 
serviços executados. 

Cláusula Segunda — DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO —A vigência do presente Contrato terá inicio em 22 de dezembro 2021. 
encerrando-se em 31 de dezembro de 2021. ou enquanto houver a necessidade dos Ibrnecimentos. prevalecendo. para todos os eleitos. o que 
ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal n". 8.666. de 2 I de 
junho de 1993. 

2.1 — Qualquer pedido de aditamento de prazo. no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de Riachão das 
Neves(BA). se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato, devendo o 
documento ser protocolado no Município de Riachão das Neves(BA) até a data limite de que trata este item. 

2.2 — O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório. 

Cláusula Terceira — INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS — Eventuais interrupções da execução deste objeto por motivo supervenientes. 
independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverão ser comunicados ao Município de 
Riachão das Neves(BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de Riachão das 
Neves(BA), os dias de paralisação serão compensados por igual período ao prazo final lixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 

Cláusula Quarta — DOTAÇÃO ORÇAM ENTÁ RIA As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 

Projeto / Atividade: 

2005 — Gestão das Ações da Secretaria Mun. De Administração 
2012— Gestão das Ações de Ensino Fundamental 
2060 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 
2033 - Gestão das Ações do Fundo Municipal cie Assistência Social -Vinculados 
2028 - Gestão das Ações dos Serviços de Saúde — 15% 
2038 - Gestão das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos 
2054 - Gestão das Ações do Sistema Viário - (CIDE) 
2027 - Gestão das Ações dos Serviços de Saúde — Vinculados 
2048 - Gestão das Ações da Secretaria Agricultura, Desenvolv. Econ. e Meio Ambiente 
2023 - Gestão das Ações de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
2055 - Gestão das Ações de Infra-Estrutura - (FUNDO ESPECIAL) 
2052 - Gestão das Ações de Secretaria de Transportes 
2047 - Gestão das Ações do SAN/ ti 

Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica: 

Fontes: 00 - 01- 2- 14- 16 — 29 — 42 

Cláusula Quinta — FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento será elt.ttuado por preço unitário coniórme valores c antes no pres nue 
Contrato. mensalmente. conforme ocorrerem. efetivamente. as aquisições, com apresentação de relação dos beneficiários • aquisi )es 
efetuados. devidamente atestada pelo funcionário responsável pelo Setor. obedecido Os preços constantes na proposta apresenta( a pelo 
Contratado e constante no presente Contrato. 

Fone. (77) 3624-2132 / 2136- Fax (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com 
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5.1 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços e/ou 
fornecimento do objeto contratado, de acordo com as condições no Edital da respectiva licitação, constituindo-se assim. a única 
remuneração do Contratado pelos serviços contratados e/ou fornecimentos realizados: 

5.2 — O Município de Riachão das Neves- (BA). efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos. contados da data final do 
período de adimplemento de cada parcela estipulada: 

5.3 — O Contratado indicará, obrigatoriamente. em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota de Ilnpcnho: 

5.4 — A Nota Fiscal Eletrônica deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições incidentes, para fins de 
retenção na fonte, de acordo com o Artigo 2', Inciso IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal tf. 1234/2012. ou 
informar a isenção, não incidência, ou 

alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do 
documento fiscal, no percentual correspondente á natureza do bem ou serviço: 

5.5 — As Notas Fiscais Eletrônicas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros ou 
omissões. sem o que serão de Ibrma imediata devolvidas ao Contratado para correções: 

5.6 — Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Riachão das Neves- (BA) considera como data final do período de 
adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será 
observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento: 

5.7 — É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Riachão das Neves(BA) dos documentos de cobrança 
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido. implica em desconsideração pelo 
Município de Riachão das Neves- (I3A) dos prazos estabelecidos para pagamento; 

5.8 — O Contratado é responsável pelos recolhimento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários. tributários. comerciais e demais 
resultantes da execução do presente Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão clo Município de Riachão das 
Neves- (BA) das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por empregados do Contratado. durante a vigência contratual. 

declarando-se como único e exclusivo responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados Ou quaisquer terceiros 
interessados; 

3 
5.9 — Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento; 

Cláusula Sexta — MULTA — Em caso de inadimplemento. por parte do Contratado. de quaisquer das cláusulas ou condições do presente 
Contrato. ao Contratado será aplicado multa percentual de 0.1% (uni décimo por cento) ao dia sobre o valor global do ('ui trato. até o limite 
de 20% (vinte por cento) do prazo para execução. o que dará ensejo a sua rescisão: 

6.1 — Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Riachão das Neves- (BA): 

6.1.1 — A multa será deduzida do valor liquido do faturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a 
multa. o Contratado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da convocação; 

6.1.2 — Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado. este será convocado a recolher na Tesouraria do Município de 
Riachão das Neves- (BA ). o \ a I or da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação: 

6.2 — O Contratado. cientificado da aplicação da multa. terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso ao Municipio de 
Riachão das Neves- (BA). Ouvida a l'isealizaçào e o responsável pelo Contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que 
procederá ao seu exame; 

6.2.1 — Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá relevar ou não a 
multa: 

6.3 — Em caso de relevação da multa, o Município de Riachão das Neves- (BA) se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura 
cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta 'elevação em novação contratual. nem desistência dos 
direitos que lhe forem assegurados: 

6.4 — Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo. 

Cláusula Sétima — FISCALIZAÇÃO -A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, O Setor de Compras foi designado 
conforme autorização do Sr. 'Prefeito Municipal. 

Cláusula Oitava — OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS — Além dos encargos 
assumidos em outras cláusulas deste Contrato. o Contratado. sem alteração dos preços estipulados neste Contrato. obriga-se a: 

Fone: (77) 3624-2132 / 2136- Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@notrnail com 
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8.1 — Assumir integral responsabilidade por todo os onlis e obrigações concernentes à legislação tributaria. trabalhista. securitária 
previdenciária. os quais corrcrilo por sua conta c \clusi‘ os: 

8.2 — Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato: 

8.2.1 — Quaisquer tributos ou encantos legais criados. alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato. de comprovada repercussão nos 
preços contratados. ensejarão a revisão destes. para inais ou para menos. conforme o caso: 

8.2.2 — Ficam excluídos da hipótese no item anterior. tributos ou encargos legais que, por sua natureza juridico-tributária (impostos diretos 
e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual: 

8.3 — Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição de 
vencedora do certame: 

Cláusula Nona — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei. por quaisquer prejuízos prownientes de icios 
e/ou defeitos na execução dos serviços contratados: 

9.1 — Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de Riachão das Ne\ es-
(BA). para reparação desses danos ou prejuízos: 

9.2 — Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má administração do Contratado; 
Cláusula Dez — DO DANO MATERIAL OU PESSOAL — O Contratado será responsável por quaisquer danos, material ou pessoal. causado 
a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves- (BA), durante a execução dos serviços e/ou fornecimentos contratados ou em decorrência 
deles: 

Cláusula Onze— SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO 

Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado. o Município de Riachão das Neves- (BA) poderá aplicar as seguintes sanções. 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais. se for o caso, garantida a prévia defesa em processo 
administrativo, conforme abaixo: 

a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência; 
b) Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

c) Para Infrações de grande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo: 

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

2) Cancelamento do futuro Contrato; 

3) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo de até 05 
(cinco) anos, e 

4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso II, 
da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993: 

d) Ocorrendo atrasos na execução dos serviços, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1) Atrasos de 01 (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em atraso: 

2) Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em atraso: 

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das penalidades constantes 
no subitem 12."c" acima. 

12.1 — Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação: 

a) o não cumprimento. cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 

c) a subcontratação, total ou parcial, no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem, cessão ou transferência, 
total ou parcial. bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da Administração; 

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução. assim como - 
seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas. na sua execução: 

 4.111.111.1.1111111, 
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f) a decretação de falência, ou a instauração de insol ência civil: 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado: 
h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato: 

i) razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contratado. e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

j) a supressão dos serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato. além do limite permitido 
no § I" do Artigo 65 da Lei Federal n". 8.666. de 21 de junho de 1993: 

1) a suspensão do 1brnecimento do objeto oriundo desta licitação por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias. exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas paralisações que 
totalizem o mesmo prazo; 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços e fornecimentos já 
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. assegurado ao Contratado optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. e 

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada. impeditiva da execução do contrato. 

Cláusula Treze — PUBLICAÇÃO — O Município de Riachão das Neves(BA) providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no 
Diário Oficial do Município de Riachão das Neves(BA), até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do 
Artigo 61 da Lei Federal n". 8.666. de 21 de junho de 1993. 

Cláusula Quatorze — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Riachao das Neves. Estado da Bahia. para dirimir questões 
decorrentes do presente Contrato. com renúncia a qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem assim. justos e contratados. assinam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo identilicadas. que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

Riachão das Neves( A), 22 de dezel bro de 202 

Miguel C 
Pre 

sóstomo Borg 
'eito Municipa 
itratante 

CO EX COMEI( 
E FLEXIV 

CN • 63.234. 

'10 DE M 
IS LT 
31/00 

itratado 

Testemunhas:

s Neto 

NGUE1 (AS 

1-80 

• 'CLI Q1/4I) 2) 
Nome Cã . 5 J 1 . et L( Nome 
CPF CPF 

Identidade Identidade
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Extratos de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

ADN1INIS I RA I IVO N" 63/2021 — PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nt) 19/2021 

EXTRATO DE CONTRATO 

ç onwi to u". 170 -2021 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa a 
c. O \J .-111LN COMLIZCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA, estabelecida na Rua Benedita 

tl\ eira. -s Centro - Barreiras Bahia: Objeto: Fornecimento futuro e parcelado de peças destinados a 
manutencào da frota de veículos e máquinas pertencentes a este Município. Vigência do Contrato: 
22 112021 31/12, 2021; Valor: RS 40.600.00 (Quarenta mil, seiscentos reais); Assinam: Miguel 
Crisostomo Borges Neto pelo Município e Marcos Antônio Alves do Nascimento, pelo contratado. 

Riacho das Neves (BA). 22 de dezembro de 2021 . 

MIGUEL CR ISOSTOMO BORGES NETO 
Prefeito 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL S2BXJ7JFHKBTDVLYNUO4KG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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t :RA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

EXTRATO ()E CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO 

R.Ek.3.-asRP•-'Nu'17b/X01- • 1 :0/2(121 contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO 
•4. .• L LX COMERCIO LJE MANGUEIRAS E FLEXIVE1S ITDA, 

78 Centro Barreiras Bahia. Objeto: Fornecimento 
• ••• . •e• in.inett- ttçào d.i MLi da veiculas e máquinas 

1)7 ''alia r RÇ 

;No:. ! ,1 ',AN' A INES 

av!sr) LILITAçA0 
PREGA() PRESENCIAL N° 60/2021 

Si na Iii3 - BA, atrases da Comissão Permanente de 
•• • • dia 14/01/2022 as 1Sh3Omin realizara o Pregão Presencial, 

•—• a • a :-••• • onier•vaia.to 3 rainrat3çao de empresa na 

LI. SAN TU ESrEVA0 

Aviso or HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

• • •'• 005 SANTOS COSIA, no uso das atribuições que ihe sao 
.i,a.o• especialmente , ob Lei ir. 10 520/02 e em face aos 
. ••• °. roa ./13 iirai.a.13,. iii,ter,n,s, a vista do narts, ‘" 

•,.•. , Pciti10.` da apoio , esolve al HOMOLOGAR a 
Nr 1 filL•citação 

3 . " . • Ftrtetm:(;) r) ) Data Homoingacao.23/12/2021 e 
i"• icao (3.NTRATAÇAO DE [MORNA 
t (NI RENTAIVENTo Au MOSUUITo 

••ii•dorta e itens Vencedores Qtde de Itens. Média 
r NIANLJEI A SittrA BRITO 1 0,000 155.000.00 .02 - 

cia(s) ncitals) de empenho 
`ru 31)11t; U0 00115).1 1160 3 3.90 30 00.00 00.00 

t•IT, 

ROGERi0 nos SANTOS COSTA 
Piefrair 

nr;AI rir sAn FFI fY cOPIRF 

AVISO DE ocirAçÃo 

( 

.11 lii ilita.,A0 
.5)1 I I 5- :0(), /021 

t • si„a, 
1.1 .1 Matern•dade do Hospital Dom Antônio 

aaulado a proposta nu- 08546 934000/120007 UNS, para 
Munir ipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Senhor do 
riii .sw,v wiihordobrintim ba.gov.bi (Link Licitações) Local 
--n ia pm,b,pregacieletromccdirsdex php informações com 

, (traço,. (1,,,  8 00 as 12 0O, pelo e-mail 
O» "4: 554: 8726 

; MUNICIPAL DE TAPEROA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Par r,A4 i PfasENLIAL sRP IN° 10/2021 

1, Wer0.1 i.svido da Bania, torna publico para 

• r• .1 • a.a.', aa modalidade de 

is T1,0 p tal /OS PARA 

•• .4 if*-11 L • i i",..;`, E 

aa. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N.  28/2021 

O, 1/1, 11:11,1 aut. interessados que realizara licitação na 
028/2021, Proresso Administrativo: 340/2021, Tipo. 

•., • •• •a., •• o Registro de preto para aquisição de matérias de 

• , • '• •••••. • •33..inurenção da Secretaria Municipal de Educação, 
çaniral. Creches e Escolas da Rede de Ensino Infantil e 

iiiridanientai, do ~moio de ubaira-BA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelectdas neste Edital e seus anexos. SESSÃO DE ABERTURA: As 08h3Oinin do dia 
07/01/2022, no BLL - Bolsa De Licitações Do Brasil - www.bllorg.br - Maiores informações 
através do tel. (75) 3544 - 2034 das 08:00hrs às 12:00horas. Os interessados poderão obter 

o Edital no site oficial do 
Município - https://www.obaira.ba.gov.br/ ou no BLL - Bolsa De Licitações Do 

Brasil (41) 3097-4600 (suporte ao fornecedor) - www.b11.org.br ou na Prefeitura Municipal 
de Ubaira - BA. na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08h00rnin ás 
121300min. 

VITORIA CEROuEIRA PIRES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N9 29/2021 

A PREGOEIRA torna publico aos interessados que realizara licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n" 029/2021, Processo Administrativo:357/2021, Tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: registro de preço para aquisição de veículos novos, para 
atender ás necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de 
Obras, Serv. Públicos e infraestrutura, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de 
Saúde. &To Municrpio de Ubaira-BA, conforme condições, quantidades e exigências 
ei.tabi•lecirlas neste Edital e seus anexos. SESSÃO DE ABERTURA: as 14h30min do dia 

(1 'O 7(17; ir,. R„ . , tlçõe,  Do Brasil - www.011org br • Maiores informações 
.• • 1- ) ) 1 • 4, 08 ,JOhrs °Ilhotas OS interessados poderão obter 

• .:..iaa ria gn1 rir.' mi no 1.311 Boi..a De Licitações 
••: 'ai ae, achai www hi• org ou na Prefeitura 

• • P,mariente de l icitação, daSt)13h0Omin as 

VITORIA CERQUEIRA PIRES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 558/2021 PREGÃO ELETRONICO N° . 061/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Objetivo. "Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria 
em turismo para elaboração do plano municipal de turismo do municipio de Valença/BA, 
durante o período de 12 (doze) meses. Contratada TURMA TREINAMENTO E ASSESSORIA 
EIRELI ME, CNPJ n° 29.080 431/0001-97 Valor total. Item 01 RS39 000,00 (trinta e nove 
mit reais) Prazo de vigência 12 meses Data da Ata: 22 de dezembro de 2021. 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N5 . 066/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nu, 547/2021 
Objetivo: "Contratação para para fornecimento de recarga de gás bem como casco 
completo, tipo GIP (gás liquefeito de petróleo), acondicionado em embalagem retornável 
(botijáo) de 13 kg (treze quilos) para suprir as necessidades do Município de Valença - BA, 
conforme edital e termo de referência do edital. Contratada: REVENDA COMERCIO E 
aL:PRESTNIAÇÕES LIDA EPP, CNPJ nu. 02.753.916/0001-48 Prazo de vigência' 12 (dozel 
•nasa Contrato n 5S4/2021 (Sec cle Promoção Social) Valor total de RS 54.000,00, 
i:oni raro ri Y55/2411 { Ser M de Educação) - Valor total de 85 361.800,00; Contrato n 
551., 7021 ISer M dr. Saude - Valor total de 85 5.400,00; Contrato n. 557/2021 (Sec. M. de 

•a•rcãe: total de RS 77(180,00 Data dos Contratos' 27 de dezembro de 
Lie Baptista .Prefeito 

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

• ' ) .'117ISRP PROC.{ SSO ADMINISTRATIVO N2. 452/2021 
• •,•ços de locação de veículos para atendimento das 

• i .,de no Muaicipio de sialeri,;a 

"-•"1' 'fl`g•,, , /,,,l., licada (QUARTA COLOCADA) CENTRAL SERV fRANSPORTE. 
rjrNri.3.31 51 . 1, rittr, 1 t-uie ii3sy•çào no CNP! n' 08 854 708/0001•11 Valor total. 

• • a:. t il, st, e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta 
• ri,  ,/,,,,Jade 12 (dote) meses Data da Homologação/Adjudicação' 13 de 

.1e.,•riiti•i; ai, ai :1 1 ra•io de rreitas BaPfista Prefeita 

1•i3, (,/v • r.LEIRoNiC(1 N. 70/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nu, 553/2021 
Objetivo -Seleção da melhor proposta para contratação da prestação de serviço, por 
intermédio de operadora ou vigência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e terrestres intermunicipais e interestaduais, em regime de 
empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do termo de referência 
em anexo, para suprir as necessidades das diversas Secretarias do Municipal de Valença - 
BA, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos. 

Homologado/Adjudicado' os LOTE 01 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS- KOA 
TURISMO E INTERCAMBIO LTDA CNP! 34.140.729/0001-85 - VALOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO 5,00%; LOTI 2 PASSAGENS TERRESTRES INTFRMUNICIPAIS KOA TURISMO E 
INTERCAMBIO LEDA CNPJ 34 140.729/0001-85 - VALOR PERCENTUAL DE DESCONTO: 2.00%; 
LOTE 03 • PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 
CNPJ 34.140 /29/0001,85 VALOR PERCENTUAL DE DESCONTO: 2,00%. Valença Ba, 23 de 
dezembro de 7021 

JAIRO DE FREITAS BAPTISTA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

!, \,'.ezetle (hA, 3,S3 01:e no ato que HOMOLOGOU o 

jo.! ar,ara t.,,,,,Çan de obra, e serviços de engenharia para a reforma 

f m,,,,;[;‘)..; de Ir au Professora Zenaide Maria de 

r1n• •"11' •"••, ••• 11 ' 'Ir' Tabuleiro neste Municipio de Varzedo 

ratn0131, ANDO .• ati;i•ra ;icaaclo em favor da empresa: EFICAZ CONSTRUTORA E 

LOCAL,OES L1LVN. (51.1 15 358 607/0001-15, julgada vencedora do certame com o valor 

ar• , 151.0 S;(,. .S) leia se R$316 507.81 Regência: Leis 8006/93 e 

Varzedo. 72 de dezembro de 2021 

ARIECILIO BAHIA DA SILVA 

Prefeito. 

1...KumentO essilat.10 d'ivial.nente.. conforme MP ,i9 2 NU.? d.• 74/05,9,,,, CP 
gur enolug oi infrar:Muitàm.m ar er.ves Públor..ts 8rasoleold • ICP•Brd,.1 . 0 


