
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 14.100.747/0001-26

Praça Municipal, 27 - Centro
CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO W. 110/2019 - PREGÃO PRESENCIAL W. 36/2019

CONTRA TO DE FORNECIMENTO

Contrato n°. 48/2020.

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado 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 n ". 14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro,
casado, funcionário público, residente e domiciliado na Avenida Jk n'' 110, nesta cidade de Riachão das Neves (BA),
portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n", 0655529896-SSP/BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro
lado, como Contratado JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n", 14.378.830/0001-61, estabelecida na Av. Presidente Dutra, n°. 3208, Centro, Vitoria da Conquista _
BA, neste ato representado pelo S~. Edgar Abreu Magalhães, Carteira de Identidade n°. 00334882 23 SSP/BA, CPF n",
303.019.718-20, em continuidade e conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial n°.
36/2019, originado do Processo Administrativo n°. 110/2019, tendo como objeto a Contratação de empresa
especializada para fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas de forma parcelada, para atendimento de necessidade
de todas as Secretarias pertencentes a Administração Pública no desenvolvimento de suas atividades, ao longo de 2020,
conforme descrito abaixo, tudo em conformidade 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, Lei Federal n", 15.666,de 21 de junho de
1993, têm justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - O OBJETO E VALOR - Constitui-se o objeto a Contratação de empresa especializada para
fornecimento de passagens rodoviárias de forma parcelada, para atendimento de necessidade de todas as Secretarias
pertencentes a Administração Pública no desenvolvimento de suas atividades, ao longo de 2020, no valor total de R$
356.125,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais), conforme descrito abaixo, tudo em
conformidade com a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, conforme abaixo:

TRANSPORTE RODOVIARIO - ITENS

DESCRIÇÃO DOS ~ERVIÇOS: QUANTIDADE
UNIDADE ESTIMADA PREÇOSITEM TRASPORTE RODOVIARIO DE

PARA OPASSAGEIROS CONFORME (Passageiro)
PERÍODO DE UNlTARIO TOTALNORMAS E ESTADUAIS, NOS 2020

ITINERÁRIOS ABAIXO:
I DeRiachão das Neves (BA) para Ibotirama(BA) ( Passageiro 100 R$ 44,50 R$ 4.450,00retomo, ônibus convencional
3 De Riachão das Neves(BA) para Luis Passageiro 50 R$ 24,50 R$ 1.225,00Eduardo Magalhães(BA) e retorno, ônibus

convencional
4 De Riachão das Neves(BA) para Roda Velha(BA) Passageiro 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00e retorno, ônibus convencional.
7 De Riachão das Neves(BA) para Passageiro 400 R$ 109,50 R$ 43.800,00Goiânia(GO)e retorno, ônibus convencional
9 De Riachão das Neves(BA) para Feira de Passageiro 200 R$ 167,50 R$ 33.500,00Santana(BA)e retorno, ônibus convencional
10 DeRiachãodas Neves(BA)para Feira de Passageiro 100 R$ 377,00 R$ 37.700,00Santana(BA)e retorno, ônibus leito

II De Riachão das Neves(BA) para Salvador(BA) e Passageiro
500 R$ 177,50 R$ 88.750,00retorno,ônibus convencional

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmai~

()1;;Jer
c



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 14.100.747/0001-26

Praça Municipal, 27 - Centro
CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

De Riachão das Neves(BA) para Salvador(BA) e Passageiro
retomo, ônibus leito. 300 R$ 484,00 R$ 145.200,00

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

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO - O prazo para fornecimento do objeto do
presente Contrato será até 31 de dezembro de 2020 ou enquanto houver a necessidade do fornecimento por parte do
Município de Riachão das Neves (BA), prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, podendo ser
prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal n'', 8.666, de 21 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 FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções do fornecimento 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 fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

16.17 - Dotações Orçamentárias - As despesas oriundas de contratações decorrentes da presente licitação correrão por
conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

UNIDADE Proieto / Atividade Elemento de Despesa Fonte
0207001- Fundo 2027 - Gestão das Ações dos 33.90.39.00: Outros

14 - Transferência de
Municipal de Serviços de Saúde - Vinculados. Serviços de

Recursos do SUSTerceiros - Pessoa
Saúde. Jurídica,

33.90.39.00: Outros 2 - Recurso de Impostos e
0207001- Fundo 2028 - Gestão das Ações

Serviços de transferência de Impostos -
Municipal de dos Serviços de Saúde -

Terceiros - Pessoa Saúde 15%
Saúde. (15%).

Jurídica,
0208100 - 33.90.39.00 outros
Fundo 2.064 - Gestão Dos Recursos Serviços de Terceiros - 29 - Transferência de
Municipal de dos Programas do FNAS.

Pessoa Jurídica, Recursos FNAS
Assistência
Social
0208100 - 33.90.39.00 outros

00 - Recursos2060 - Gestão das Ações do ServiçosFundo
Fundo Municipal de de Terceiros - OrdináriosMunicipal de
Assistência Social. Pessoa Jurídica,Assistência

Social
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0204000 - 2005 - Gestão das Ações da 33.90.39.00: Outros 00 - RecursosSecretaria de
Secretaria de Administração e Serviços de Terceiros - OrdináriosAdministração
Finanças. Pessoa Jurídica.

e Finanças

Cláusula Quinta - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em uma única parcela conforme o
fornecimento constantes no presente Contrato, com apresentação de Nota Fiscal.

5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do
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 - Q 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 - Q Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota
de Empenho;

5.4 - A Nota Fiscal/Fatura 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 1°, § 6° da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n°. 480/2004, 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 à natureza do bem ou serviço;

5.5 - As Notas FiscaislFaturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar
isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma 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 do
fornecimento, 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 (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento;

5.8 - Quanto se tratar de quitação do último pagamento, o Município de Riachão das Neves (BA) se reserva no direito
de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a Guia de Recolhimento da
Previdência Social e comprovar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao mês dos
últimos serviços prestados, sob pena de retenção dos pagamentos;

5.8.1 - O Contratado é responsável pelos recolhimentos dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários,
comerciais e demais resultantes da execução do presente Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de
requerer a exclusão do 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;

5.8.2 - Na hipótese do Município de Riachão das Neves (BA) vir a ser condenado, solidária ou subsidiariamente, nas
ações trabalhistas mencionadas na subcláusula 5.8.1 acima, e se o presente Contrato estiver vigente, o valor da
referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde que não haja
possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso das importâncias despendidas pelo Município de
Riachão das Neves(BA), a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o Município de Riachão das
Neves (BA) utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra o Condenado, com a qual desde já
o mesmo expressa sua concordância, com as hipóteses previstas nesta subcláusula;
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5.8.3 - A não comprovaçãodos recolhimentos dos encargosprevistos no item 5.8.1 assegura ao Municípiode Riachão
das Neves (BA) o direito de sustar o pagamento da última fatura e suspender a emissão do Termo de Encerramento
Físico do Contratoaté a apresentaçãodos referidosdocumentos;

5.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula excluir-se-á o dia do início 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% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vintepor cento) do prazo para execução,o que dará ensejo a sua
rescisão;

6.1 - Ocorridaa inadimplência,a multa será aplicadapeloMunicípiode RiachãodasNeves (BA);

6.1.1 - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja
insuficientepara cobrir a multa, o Contratado será convocadopara complementaçãodo seu valor, no prazo de 10
(dez) dias, contados da data da convocação;

6.1.2- Não havendo qualquer importânciaa ser recebida pelo Contratado,este será convocadoa recolher na Tesouraria
do Municípiode Riachão das Neves (BA), o valor 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 Município de Riachão das Neves (BA). Ouvida a Fiscalizaçãoe o responsável pelo Contrato, o recurso
será encaminhadoà Assessoria Jurídica, que procederáao 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 inadimplementode outras obrigações, não constituindo esta relevação em
novaçãocontratual,nem desistênciados direitos que lhe foremassegurados;

6.4 - Caso a multa seja mantida pelo Gabinetedo Prefeito, não caberá novo recurso administrativo.

Cláusula Sétima - FISCALIZAÇÃO- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr.".Pablo
AntonionneSilvade Miranda foi designado conformePortarian°. 131/2018,de 19/12/2018.

Cláusula Oitava - OUTROS ENCARGOSE OBRIGAÇÕESDO CONTRATADO/INCIDÊNCIASFISCAIS - Além
dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipuladosneste
Contrato,obriga-sea:

8.1 - Assumir integral responsabilidadepor todos os ônuse obrigaçõesconcernentesà legislação tributária, trabalhista,
securitáriae previdenciária,os quais correrãopor sua conta exclusivos;

8.2 - Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrênciadesteContrato;

8.2.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de
comprovadarepercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o
caso;

8.2.2 - Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico
tributária (impostosdiretos e/ou pessoais)não reflitamdiretamentenos preços do objeto contratual;
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8.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as
respectivas despesas, principalmente a matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação
de Responsabilidade Técnica-ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, se
for o caso;

8.4 - Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com O Município de Riachão das Neves
(BA), bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os
instrumentos necessários à execução dos serviços contratados;

8.5 - 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
provenientes de vícios 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 Neves (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;

9.3 - O Contratado é o único responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos
equipamentos, se for o caso;

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 - SANCÕES 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 Infracões de pequena relevância: Advertência;

b) Para Intracões 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 02 (dois) anos, e

4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Púb lica, nos termos do
Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

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

1) Atrasos de O I (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue
em atraso;
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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 na cláusula 11 "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 de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução;

f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência 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 § l° do Artigo 65 da Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993;

1) a suspensão do fornecimento oriundos 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 Riachão das Neves (BA), Estado da Bahia, para
dirimir questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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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 identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado
conforme.

Riachão das Neves, 20 de janeiro de 2020.

MigUe~Neto
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

~
? ,,1.__., ;

.c.c.; - ,~
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Secretaria Muiiicipal de Administração e Finanças
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Edgar Abreu Magalhães
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Riachão das Neves

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 14.100.747/0001-26

Praça Municipal, 27 - Centro
CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 110/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 36/2019

EXTRATO DECONTRATO

Contrato nO.48/2020 - Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES e a empresa JOTAMAR
COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n". 14.378.83010001-61,
estabelecida na Av. Presidente Outra, n°. 3208, Centro, Vitoria da Conquista - BA; Obieto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas de forma parcelada, para atendimento de necessidade de todas as Secretarias
pertencentes a Administração Pública no desenvolvimento de suas atividades, ao longo de 2020; Venceu valor total das linhas R$
356.125,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais), a serem pagos conforme o fornecimento do objeto:
Prazo de Vigência: de 20 de janeiro a 31 de dezembro de 2020; Assinam: Pela Prefeitura Municipal o Sr". Miguel Crisostomo
Borges Neto e pela a empresa Edgar Abreu Magalhães.

Riachão das Neves (BA), 20 de janeiro de 2020.

Miguel Crisostomo Borges Neto
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LP4J1VE/1VUWIFOTSKZCDQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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_._contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES e a
empresa JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS lTDA, ,nswt" no
CNPJsob O n2, 14.378.830/0001~61; Venceu valor total das linhas RS 356 125.00 (trezentos
e cinquenta e seis mil e cento e vinte e CinCO reais), ,) serem pagos rontorme o
fornecimento do objeto; Prazo de Vigência: de 20;01 a 31Í12/~020; Assinam Pela
Prefeitura Municipal o Sr'!_Miguel Crisóstomo Borges Neto e pela a emoreva Edgar Aureu
Magalhâes, respectivamente pelo município e pelo contratado

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PP N' 29/2019

o Prefeito HOMOLOGA o presente processo:Objeto: Fornecimentode materiais
de Copa Cozinha, limpeza, higiene e géneros alimenticios diversos que serão destinados à
Prefeitura Municipal; licitantes vencedores: l·H.N ALENCAR LTDA ME CNPJ
05,695,833/0001-38; Valores: Lote 01: RS 248,000,00; Lote 05: HS 181,600,00; lote 25: 1\$
352,000,00, 2-NOECI DE SANTANA OLIVEIRA ME, CNPJ 10,874.680/0001 26: Valores Lote
02: RS 37,800,00; lote 03: RS 9,300,00; lote 07: RS 40,800,00; lote 08: RS 27.800,00; lote
09: RS 6,200,00; lote 10: RS 53,000,00; Lote 11: RS 63.000,00; lote 12, RS 62 500,00; lote
15: RS 1,950,00; lote 16: RS 6,900,00; Lote 18: RS 9,000,00; lote 19: RS 4,640,00; lote 2];
RS 10,950,00; lote 26: R$ 107,500,00; lote 28: RS 48,900,00; lote 29 RS 65.420,00. 3-RIO
GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS lTOA, CNPJ 15,615,228/0001-63; Valores lote 04: RS
127,000,00; lote 20: RS 5,300,00; lote 24: RS 163,000,00, 4-A DE SÁ BORGES - ME, CNPJ
32,469,526/0001-01; Valores: lote 06: RS 68,000,00; Lote 13 RS 59900,00; Lote 2l RS
35,000,00; lote 23: RS 50,000,00, 5-AQUAlIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA lTDA,
CNPJ nO 10,554,267/0001-84; Valores: lote 17: RS 3,900,00; lote 27: RS 83,000,00, O lote
14 foi revogadodurante o certame por ter apresentadoduplo entendimentoquanto a
escolhada unidade, e será novamente licitado em breve. Fontes:00, 1, 2, 14, 29. Nestes
termos homologo o objeto da presente licitação aos vencedoresmencionados acima.

Ríachàodas Neves . SA, 15 de janeiro de 2020
MIGUEL CRISOSTOMO BORGES Nl TO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PP N. 34/2019

o Prefeito HOMOLOGA o presente processo: Objero Fornecrrnento parcelado
de GlP·Gás liquefeito de Petróleo e botijâo vazio, na Sede, 110Distrito de Entroncame-nto.
Distrito São José do Rio Grande e Distrito de Cariparé, para atendl'f as fll"cessidades das.
diversas Secretarias. Escolas e Unidades de Saúde deste Municipio: I iutante vencedor
RODRIGUES DE MIRANDA - ME, CNPJ nO, 26.614,652/0001-00, () IClte n"01, R$91.4900 00,
lote n'02- RS37,896,00, lote n° 03, RS37,896,OO, lot. n' 04, R$37.896,OO, Fonte de
Recurso: 00, 01, 02, 14,29,

Riachão das Neves .. SA, 17 de Janeiro de 2020.
MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N2 36/2019

o Prefeito HOMOLOGA o presente processo Objeto fornf'cimento dt'
pas.sagens rodoviárias e aéreas de forma parcelada, paraatendimento de necessidade de
todas as Secretarias pertencentes a Administração Pública no desenvolvirnento de 5ua~
ativldades, ao longo d. 2020; licitantes vencedores: 11 JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E
TRANSPORTES RODOVIARIOS lTOA, inscrita no CNPJ sob o nO 14378,830/0001-61, Venceu
valor total das linhas RS356.125,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e cento e vinte e
CIOCO reais), e 2) VIATRAN-VIAÇÃO TRANSBRASllIA lTOA, inscrita no CNPJ sob o nO,
01,604,069/0001-97, venceu valor total das linhas RS 211,685,00 Iduzentos e onze mil e
seiscentos e oitenta e cinco reais); Fonte de Recurso: 00,14,2 e 29. Nestes termos
HOMOLOGO o objeto do presente certame aos licitantes vencedores acima
identificados.

Riachão das Neves· SA, 17 de janeiro de 2020.
MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO

PROCESSOCP 02/2019
O Presidente da CPL cDmunica Resultado do Processo, éI saber: Objeto do

Processo: Creclenciamento de pessoas físlca!juridica para forneCimento de Genero
Alimentício da Agricultura Familiare do Empreendedor Familiar Rural.para atendimento ao
ProgramaNacionalde Alimentação Escolar/PNAE;Agricultores Credenciados:1) AOEN!lTO
DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 008,050,015-30, 2) ADENOR SANTOS Df OLIVEIRA, cpr
903,601,255,49, 3) AIMÉ SANTANA DOS SANTOS, CPF 0l3,833.475-73, 41 ALEXANDRA DE
FRANCA CARDOSO, CPF 038,542,284-70, 51 ALDINA DIAS DOS SANTOS OllVtIRA, CPR
865,718,265-34, 6) AlEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 873,922.405-87, 71 AlMIR JOSE
VITAL, CPF 243,930,615-00, 81 AlMIRO BORGES DOS SANTOS, (PF 41],016,265-34, 9) t,NA
OLIVEIRA DE SANTANA FRANÇA, CPF 022,352,245 71, 101 ANDERSON lACERDA FRANCA,
CPF 073,165,415-39, 11) DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS, CPF 961,270,315-91, 12)
FlORENCIO BATISTA DA SILVA, CPF 876,66l,385-04, 13) IVANI RODRIGUES DE SOUSA, CPF
923,147,915-68, 14) JOSE EDIVAlDO DOS SANTOS, cpr 099,800.595-91, 151 JOSEFA
BAlBINO DOS SANTOS, CPF 977,129,305-20, 16) LUCINEIDE RODRIGUES DA FRANÇA, CPF
026,861,325-74, 17) MANOEl EDINAZIO FERNANDES DA FRANCA, (PF 582,649,575-87, 181
MARIA PEREIRA DE LACERDA, CPF 619,500921-00, 19) MARLI NFRI5 DF BORJA, CPF
954,966,105-91, 20) NAURA PEREIRA DOS SANTOS, CPF 016.947.791,65, 21) ORLANDINO
lOPES DE FREITAS, CPF 317,855,575-72, 22) SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA, CPF
7l7,631,80S-06, 23) SIZAlTINA FERNANDES DA FRANCA, CPF 270.789's15-53, 24) XAVIER
LIMA DE OLIVEIRA, CPF 910,261,995-49; Valor ,ot.,: RS 416,812,30 Iquatrocenlos e
dezesseismil, oitocentos e doze reais e trinta centavos); Vigência do futuro Contrato:
17/01 até 31/12/2020; Fonte de Recursos: 15 e 00,

Riachão das Neves· BA, 13 de Janeiro de 2020
FElIPE SMITH SANTOS CRI50S TOMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA-CONVITE

Adjudicoe Homologo a llCitaç,lO r'L'(~llwdano dia 11 dI-' (k,'!;'rT1bIO d~~2{!_i~)'.n

empresa PIRESTREINAMENTOS E TRANSPORTES FIRFI..I ME, irl-:;cntd no (f'JPlfMF sOb \,1 n'='

32.148.874;0001·87, neste ato representado pe!o Sr Fernando Ferra.Totalizando RS

220.038,19 (duzentos e vinte mil e trinta e Oito reais e dezenove centavos).

~f~ Estl:'dU(l,lm;>n!(}pO{lf:' \.,r ......ril,(ad'J no ;>nd..rf!'ço ~h·tfônl({)
~ hltP://WWW_'n,gov.br/a!,ilenticid.lde.html. pelo código 0530202001]80013:,

ISSN 1677-7069 N" 19, terça-feira, 28 de janerr o de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NO 1/2020

representado pela C~llI.drllJllOrYIl(d f-f ""'di t'

13_022020. os 0900 I:.rJ:tdi 01\[1(;",,,,-1
1;''';'',-) i.li.'

-;<1 ;)",:·'f'II\.

endereço eletr oruco www

if\.i[JIHA LE'IV[i) DF S i\íi.i\Nf-j,\
Pf~'>I(jf:'ntt'da (P'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ElETRÔNICO SRP N' 8/2020

A PREGOEiHt\ ua Pf{EFEITUR,~,MUNiClPt,L DE ')/\l.lNA:~[iA i',/l/,Hl,J!;f'.I[I/i
hcnaçào em 11!02/2D20 ,15~h,30IT',r' cc a: Sino www.hc.rar oe-, '0 com ~)f r-.i~·802 ..?..l
PREGÃO HETRÓNICOSRPnv 008/2020 Objetn :;.~h~çijodp orooovtas l)~J(;J aqlw,H:.i,u
futura e eventual de rnaterial ele experítente para atender d~ !I(,te\~,idddf..':,dij!lHnl:.tr;Hlv,J~,
de todas as Urudades Bástcas de Saúde, Hospital Murucrpat, +ar mac.a déi Bahta e Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administraç,b do MLJ1'ciplf) jé~ S;jit('.;'I·
Margarida, na rnodandar» Pregâo E!o,'tr.JI"CO p,HJ f{egi~trl) de f'ft'(,';'.

disponível no Portal da transpcrénoa (www.sallnJsdamarl.}llida.bd.güv Dr ;)(1

www.licitacoes-e.com.hr) lnforrnaçóe s podem ser obuda-. pelo p, IT1.V!
licitacoessalinasdamargarida@gm,:uLlom ou pelo rel. 07") 3659·1Gbl

Salinas da Margarida - SA, 27 de Janeiro de 2020
PATRíCIA ANDRADE FONSECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AVISO DE CREDENClAMENTO N' 2/2020

Crl~dt:'II(iJnlf:'r'tu :,,j
vrvando adquu
Agricultura Fdmiliar' do MunicipiL' de· ::a'ltd!ul
constante'> do:, (1:,Lf' r"
eventual .1qUI$rçJo
dia 14/02/2020 fontf' ::lI' RI'CLr"n : 'i
Munl(lp~ll de SJflt,llut, .j,,:, 8nOU!111<"\ ,)~
CENTRO ADMINISTRAIIVO SlCRf, fAk,A
VargJS, ',ín. (_pntro ~lf'!lr,Jdd
(santaluz.ba .gOY, hr)

Santalul SA, 74 de JdfH.'lro dE' 2070
QUITlRIA CARNEIRO ARAÚJO

Pre-feltd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLl~
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N9 lPP/2020

Objeto: AQui~lção df' COiTIbllstivei F [)eflvado~ rife' Petrnio;"() ':Jt::",~d() 13/02/202(; :,~
10hOOmin Tipo ele Julgamento' Menor Preço p/ 'otf' ~I' !f'r~;' Rf'glstlO di;'
Intofmaçao, editai e )f;",,,,in: (,cd!' da Prl.'fl.,:t,){d M"ill, '0),11 \'0" :)-
Centro, Santanópolis, atraves do e-mail: licltJCaOpms.,1019@Jgm;ul,t.0rll,bl Pt,~so,)imCrll('
junto à Divisão de Compra ... P Matenai';, ou por telefofle/fax: (75) 3b94 2141

Santanopoli<, BA, 17 de laneiro de 2020
5ABRINA SANTOS DO NASCIMENTO

Pr~gol~ir<1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 1/2020

vi' 3H/2U1U, l1GjI"tli
(oieta COl\vE'l1r ,(,m;~1 eH'
fdltal/Dr::n:ai<,
753695290(l

';Ii:

Seio [JOfYldlf_U<; B/\
Of1ERLANlb\ DI:

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 2/2020 TP

PA 4112020 ObJeto R,,'cuperar;j,) di~ ~.-;t_<lda', VI(inal<', ;;-n1 panyr·a (om () IVin'slel'il) (la
Agricultura. Pecuaria e Cor1triJtode RepASSe' 8b9S31/2('\l?'; i l(l~i(-l.'lI:' 1
33) 1'v1('nor I)rt'ÇO globJi Dia J:', 8 .30h i~[h!JI/U('!~-',) "
www.ipmbra\il_org_br e www_sdodorningo5_oa.gov_br. IrdonTldi,.C}f:'"lei_ J~jb~~5),)ÚO

São Dorningos 8A ?4 cip 1,,1)t'UO de ,1():O
GllDINE!A ARAUJO BI')PO

PreSidente da (Pl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 5/2020

o Pregot'lro da Prefeitura MunKijJdi de S('bdsti;io BA, tie",ign;Hkt

por ato do Poder Executivo. corn iulcro na te! Feder;~l n(] 10 ((lrnllP,(.J

!f)teressaôosque far,1 reahzar ;-10did 1 de Fevereiro de ;'UJU 00 "'i'\"-" I""
nd sede da Prefeitura ~~-1uniClpal,licitd~;;O na rnudaliddlle Preg;3o Prt",enUt;lI, autuado :;(}b
o nQ_ 005/2020. ObJl:'tlvdndo tomlar;<ÍO dE' fef,l,>tfo d(' pl·e~I)~ IIHll d ""di;(:,lde
contrdtaç,1U dI' St'IVIÇOSPcil<.l tut:.;!,j i.' t.'vt;ntUdl nhl;\(.Ii'!j~.-J'f dqu':,'~~'"
((_Hl!jilionJdore'.. de a' Tlpe Ml~rlDr Prt'~() POI Lote Editai
Prefeltur,l Muni(lfJil tltravf"- ',rI!' httí-) :)"

PRE;GÃO PfU_~tNClAl "JRP N" b/202U

I) P"Pgo~"((
r;or ,Jto do P',JdPI r~I';
Interess.ado) QUI.''~H.l Ie"l'iJI
na )~d(' t1d Pri-.>fQ!iura~,:1unl(l~·JJi
o n(] OOb/2U,"'O, obJetivamlo ,1 tornu\,i() oe r('g;su~) (Jc plt'~':l', p,H" Il.lv .j l' e·'t'I1!("i


