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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°. 116/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 42/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO.62/2020

O MUNIClplO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na
Praça Municipal, nO.27, Centro, na cidade de Riachão das Neves(BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
sob o n 0. 14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro, casado,
funcionário público, residente e domiciliado na Avenida Jk nO110, nesta cidade de Riachão das Neves(BA), portador do
CPF 698.270.875-68 e Identidade nO.0655529896-SSP/BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como
Contratado, MATHEUSCOSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME,CNPJ sob o nO.21.487.309/0001-28 pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Rua Capitão Manoel Miranda, nO. 136, Bairro São Paulo, CEP 47.807-000, na cidade de
Barreiras(BA), celular (77) 3613-6841, neste ato representada pelo Sr. Eliezer Gomes de Almeida, brasileiro, comerciante,
residente na Rua Aurelina Barros, nO.543, Bairro Sandra Regina, na cidade de Barreiras(BA), portador da Cédula de
Identidade nO02.410.987-85-SSP-BA e CPF nO137.617.495-20, conforme Procuração de 17/12/2019, em continuidade e
conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial nO. 42/2019, originado do Processo
Administrativo nO.116/2019, resolvem celebrar o presente Contrato nO62/2020, no valor de R$ 1.025.982,65 (um milhão,
vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), tendo como objeto a contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com entrega parcelada em
cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da rede Municipal de
Educação, conforme Termo de Referência do presente contrato, até 31 de dezembro de 2020, em cumprimento aos
regramentos da Lei 10.520/2002, conforme condições previstas no respectivo Edital e também conforme nossa Proposta
de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, têm
justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - O OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender
os estudantes da rede Municipal de Educação, conforme Termo de Referência do presente contrato, até 31 de dezembro de
2020, tudo em conformidade com a Lei Federal nO.8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

ITENS

LOTE 01 - GENEROS ALlMENTICIOS ESTOQUE SECO (não perecíveis) -ITENS 01-13

DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL

Achocolatado em pó solúvel, preparado
com ingredientes sãos e limpo, sem
farinha em sua formulação, com sabor,
cor e odor característicos, contendo
400gramas, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico ou
embalagem aluminizada, com ENJOY
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas
e larvas. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da datade entrega.

KG 1.300 R$ 12,24 R$ 15.912,00

2

Açúcar Cristal, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente, contendo 01 kg,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de PEROLA
fermentação, sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Apresentando cor, odor e sabor
característicos. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de
entreqa.

KG 9.000 R$ 2,35 R$ 21.150,00

Arroz Branco tipo 1, longo, fino, integro,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, TIO MARIO
contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,

KG
I

1'·600 R$ 2,83 R$ 4.528,003
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valor nutricional, peso, fornecedor,data
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de
entrega.

TIO MARIO

Arroz Parbolizado tipo 1, longo, fino,
integro, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico,
contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor,data
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de
entreoa .

KG 9.000 R$ 3,61 R$ 32.490,004

. Almôndegas ao Molho, acondicionado
em embalagem contendo 420gramas
(peso líquido), com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,

I valor nutricional,peso, fornecedor,data

I
de fabricação e validade. Isento de
material estranho. Validade mínima de

1

12 (doze) meses a contar da data de
entrega.

5 ODERICH KG 1.411,2 R$ 13,52 R$ 19.079,42

6

I Amido de Milho, produto amiláceo
I extraído do milho, deve ser fabricado a

I

partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosase parasitas,
não deverá apresentar resíduos ou
impurezas, bolor ou cheiro não
característico, embalagem: deve estar
intacta, vedada com 250g. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a
partir da data de entrega.

DULAR UND 250 R$ 2,35 R$ 587,50

2

Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker,
I de textura crocante de boa qualidade,

I
com odor, sabor e cor característicos,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face,
contendo 400 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

7

Biscoito Rosquinha de Coco, de sabor
de boa qualidade e cor odor
característicos, acondicionado em

ESTRELA KG 3.080 R$ 8,51 R$ 26.210,80

8

Biscoito Doce, Maisena, de sabor de
boa qualidade, cor e odor
característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, contendo
400g, com identificaçãona embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínimade 06 (seis)
meses,a contar da data de entreqa,

ESTRELA KG 2200 R$ 9,60 R$ 21.120,00

9 GAMELEIRA KG 600 R$ 9,60 R$ 5.760,00
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Biscoito de Coco, de sabor e cor odor
característicos, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, I
contendo 400 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entreqa.

Biscoito Rosquinha de Nata, de sabor
de boa qualidade cor odor
característicos, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face,
contendo 400 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo) GAMELEIRA
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face,
contendo 400 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entreqa.

KG 600 R$ 9,60 R$ 5.760,00

11

Biscoito Rosquinha de chocolate, de
sabor de boa qualidade cor odor
característicos, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face,
contendo 400 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo) GAMELEIRA
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)meses, a
contar da data de entrega.

KG 600 R$ 9,59 R$ 5.754,00

3

12

Biscoito de Leite, de sabor de boa
qualidade cor odor característicos,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, contendo
400 gramas, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional,peso, fornecedor,data
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho.Validade mínimade 06 (seis)
meses,a contar da data de entrega.

LlANE KG 2.000 R$10,18 R$ 20.360,00

13 LEPETIT KG 1.600 R$ 10,18 R$ 16.288,00

TOTALGERAL (cento e noventae quatromil, novecentose noventae nove oitocentos reais e
setentae dois centavos)

R$ 194.999,72

LOTE02 - GENEROSALlMENTICIOSESTOQUESECO (não perecíveis)-ITENS 01-13
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ITENS DESCRICÃO MARCA UND QUANT VR. UNIT VR. TOTAL
Colorífico, produto constituído pela
mistura de fubá de milho com urucum
em pó, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 100g, com

1 identificação na embalagem (rótulo) KIBOM KG 170 R$17,67 R$ 3.003,90dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entreca,
Ervilha em conserva, a base de: ervilha
/água / sal Sem conservantes,
acondicionado em embalagem
contendo 200g (peso líquido), com

2 identificação na embalagem (rótulo)
QUERO KG 240 R$ 8,34 R$ 2.001,60dos ingredientes, valor nutricional,

peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entreaa.
Extrato de tomate feito com frutos
saldáveis maduros, acondicionado em
embalagem integra sache ,
acondicionado em embalagem
resistente, contendo 340g com
identificação na embalagem (rótulo)

3 dos ingredientes, valor nutricional, BONARE KG 2448 R$ 6,68 R$ 16.352,64peso, lote, fornecedor, data de
fabricação e validade. O produto deve
esta livre e isento de fermentação,
bolores, sujidades, parasitas, larvas
matérias estranhos, validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de
entreqa.
Farinha de Trigo Especial ou de

I Primeira, fabricada a
partir de grãos de trigo sãos e limpos,
isentos de matéria terrosa e parasita e
em perfeito estado de conservação.
Não podendo estar úmida fermentada
ou rançosa. Acondicionada em

4 embalagem de polietileno atóxico BRANDINI KG 150 R$ 5,01 R$ 751,50transparente, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entreua,
Feijão tipo 1, Carioca, novo,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo)

5 dos ingredientes, valor nutricional, TIO MARIO KG 4500 R$ 6,68 R$ 30.060,00
peso, fornecedor. data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entreaa.

6 Farinha de Milho Flocada (Flocos de INCAMILHO KG 8250 R$ 2,89 R$ 23.842,50Milho), fabricado a partir de grãos de

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmail.com
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Cereal infantil de Milho, tipo mucilon
lácteo, de preparo instantâneo
preparado a partir de matérias, primas

milho sãos e limpos, isentosde matéria
terrosa e parasita e em perfeito estado
de conservação. Não podendo estar
úmida ou rançosa. Acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico com
parte transparente, contendo
500gramas, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional,peso, fornecedor,data
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho.Validade mínimade 06 (seis)
mesesa contarda data de entrega.
leite em pó Integal, instantâneo,
embalagem aluminizada, intacta, bem
vedada, contendo 200gramas do
produto, livre de parasitas e
substâncias nocivas. Prazode validade
12 meses a contar a partir da data de
entrega.

ITALAC
INSTANTAN

EO
KG 4300 R$ 24,06 R$ 103.458,00

8

Macarrão, do tipo espaguete, com
ovos, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze)meses a
contar da data de entrega.

QOELlCIA KG 6000 R$ 4,86 R$ 29.160,00

5

9

Macarrão, do tipo parafuso, com ovos,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze)meses a
contar da data de entrega.

QOELlCIA KG 6800 R$ 4,87 R$ 33.116,00

10

Macarrãodo tipo conchinha,com ovos,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze)meses a
contar da data de entrega.

AMALIA KG 240 R$ 4,86 R$ 1.166,40

11

Milho verde em conserva, a base de:
milho lágua I sal Sem conservantes,
acondicionado em embalagem
contendo 200g (peso líquido), com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

OlE KG 864 R$13,46 R$ 11.629,44

12 NESTlE UNO 140 R$ 19,44 R$ 2.721,60

Fone:(77)3624-2132/2136- Fax:(77)3624-2233- E-mail:rnlicita@hotmail.com
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limpas sem contaminação, e
enriquecido com vitaminas, embalado
em latas com revestimento interno
apropriado, com 400 gramas do
produto. Prazo de validade mínimo 12
meses a contar a partir da data de
entrega.
Cereal infantil de Arroz, tipo mucilagem
lácteo, de preparo instantâneo
preparado a partir de matérias, primas
limpas sem contaminação, e

13 enriquecido com vitaminas, embalado NESTLE UND 140 R$ 19,54 R$ 2.735,60em latas com revestimento interno
apropriado, com 400 gramas do
produto. Prazo de validade minimo 12
meses a contar a partir da data de
entrega.

TOTALGERAL (duzentose cinquentae novemil, novecentose noventae nove reais e dezoito R$ 259.999,18centavos)

ITENS

LOTE03 - GENEROSALlMENTICIOSESTOQUESECO(não perecíveis)- ITENS01-16

4

Sardinhas, ao próprio suco cl óleo
comestível, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido,
imersa em óleo comestível.
Ingredientes: sardinhas, água de
constituição (ao próprio suco), óleo
comestível e sal, embalagem: em lata
com revestimento interno apropriado,
vedada, isento de ferrugens e
substâncias nocivas, com peso líquido
de 125g. Na embalagem deve conter
as seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou
federal.

MARCA UND QUANT VR. UNIT VR. TOTAL
Oleo de soja vegetal, envasado em
garrafa plástica resistentetransparente,
ou lata contendo 900 mi, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade.Validade mínimade 12 (doze)
mesesa contar da data de entrega.

SOVA LITRO 2880 R$ 5,33 R$ 15.350,40

2

Sal marinho iodado refinado,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico,
contendo 1 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional,peso, fornecedor,data
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínimade 12(doze)
mesesa contar da data de entrega.

DUNAS KG 1500 R$ 1,38 R$ 2.070,00

3 88 KG 240 R$ 25,31 R$ 6.074,40

Salsicha ao Molho, acondicionadoem
embalagem contendo 180g (peso
líquido), com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor,data ODERICH
de fabricação e validade. Isento de
material estranho. Validade mínima de
12 (doze) meses a contar da data de
entrega.

KG 648 R$ 12,90 R$ 8.359,20

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com
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Suco Concentrado de Caju sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,
acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente,

5 transparente, peso líquido de 500ml, IMPERIAL LITRO 1710 R$ 5,03 R$ 8.601,30contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.
Suco Concentrado de Uva sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,

I acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente,

6 transparente, peso líquido de 500m!, IMPERIAL LITRO 1440 R$ 7,70 R$ 11.088,00contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.
Suco Concentrado de Acerola sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,
acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente,

7 transparente, peso líquido de 500ml, IMPERIAL LITRO 1440 R$ 7,11 R$ 10.238,40contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.
Suco Concentrado de Goiaba sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,
acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente,

8 transparente, peso líquido de 500ml, IMPERIAL LITRO 1800 R$ 6,79 R$ 12.222,00contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.
Suco Concentrado de Manga sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,

9 acondicionada em embalagem de IMPERIAL LITRO 900 R$ 7,68 R$ 6.912,00polietileno atóxico, resistente,
transparente, peso líquido de 500ml,
contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e

Fone:(77)3624-2132/2136- Fax:(77)3624-2233- E-mail:rnlicita@hotmail.com
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selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.

IMPERIAL10

Suco Concentrado de Abacaxi sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,
acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente,
transparente, peso líquido de 500ml,
contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.

LITRO 1155 R$ 7,09 R$ 8.188,95

11

Suco Concentrado de Maracujá sabor
característico e agradável. Isento de:
vestígio de, odor forte e desagradávele
qualquer substância contaminante,
acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente,
transparente, peso líquido de 500ml,
contendona embalagema identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente
e data de embalagem.Validademínima
de 12 (doze) meses, a contar da data
de entrega.

IMPERIAL LITRO 360 R$10,34 R$ 3.722,40

8

Tempero completo sem pimenta,
constituído com os ingredientes sal,
cebola, alho, coentro, orégano
manjericão, 270g. com identificação
na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e
validade, Isento de matérias
estranhos, validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de
entrega.

ARIANE KG 400 R$11,81 R$ 4.724,0012

Polvilho Azedo fabricado a partir de
matéria - primas sãs e limpas, isentos
de matéria terrosa e parasita e em
perfeito estado de conservação. Não
podendo estar úmida ou rançosa.

I Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico com parte
transparente, contendo 1kg, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

13

Fubá de Milho fabricado a partir de
matéria - primas sãs e limpas, isentos
de matéria terrosa e parasita e em
perfeito estado de conservação. Não
podendo estar úmida ou rançosa.
Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico com parte
transparente, contendo 1kg, com

DOZE KG 60 R$ 7,38 R$442,80

14 MIMOSO KG R$ 3,05 R$ 793,00260

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmail.com
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identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Milho para preparo de Canjica
fabricado a partir de matéria - primas
sãs e limpas, isentosde matériaterrosa
e parasita e em perfeito estado de
conservação. Não podendo estar
úmida ou rançosa. Acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico com

15 parte transparente, contendo 500g, PACHA KG 280 R$ 3,54
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínimade 06 (seis)
mesesa contar da data de entrega.

R$ 991,20

Coco Ralado fabricado a partir de
matéria - primas sãs e limpas, isentos
de matéria terrosa e parasita e em
perfeito estado de conservação. Não
podendo estar úmida ou rançosa.
Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico com parte

16 transparente, contendo 200g, com ADEL KG 55 R$ 3,94
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entreqa.

R$ 216,70

9

TOTAL GERAL (noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco
centavos) R$99.994,75

LOTE04 - GÊNEROSALlMENTlclOS ESTOQUESECOPARANECESSIDADESESPECIAIS-ITEM 01-11

ITENS DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT VR. UNIT VR. TOTAL
Arroz Integral tipo 1, longo, fino,
integral acondicionadoem embalagem
resistente de polietileno atóxico,
contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,

1 valor nutricional, peso, fornecedor,data TIO JOAO KG 50 R$ 8,40 R$420,00
de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de
entreqa,
Adoçante Dietético Líquido 100% só
stevia. Ingredientes: água,
Edulcorantes Naturais Glicosídeos de
Steviol, conservantes: benzoato de

2 sódio e sorbatode potássio,acidulante: ZERO-CAL UND 10 R$15,34 R$153,40ácido cítrico, sem aspartame, sem
ciclamato, sem sacarina, sem
acesulfame-k. Unidades de 80ml.
Prazo de validade mínimo 2 anos a
contar a partir da data de entrega.

3 Biscoito isento de glúten, tipo polvilho DA PRATA KG 24 R$ 27,90 R$669,60

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail,com
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ou outro, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico
transparente, contendo 200g, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes,valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Biscoito Salgado Integral, deverá ser
fabricado a partir de matérias, primas
sãs e limpas. ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, fibra de trigo,
açúcar, extrato de malte, sal, glicose,
soro de leite, fermentos químicos:
bicabornatode amônio, bicabornatode
sódio e fosfato monocálcico,
estabilizante lecitina de soja,
embalagem: devem estar
acondicionados em embalagem
primária plástica, transparente,
envoltos por embalagemsecundáriade
polietileno metalizado, atóxico,
resistente, lacrado, contendo 400g.
Prazo de validade mínimo 10 meses a
contar a partir da data de entrega.

MARILAN KG 24 R$ 9,45 R$ 226,80

10
Leite de soja, líquido,embalagemem
caixa de 1 litro.5 ADES LITRO 24 R$ 10,45 R$250,80

, Macarrão isento de glúten, de fécula deI batata, de arroz
ou outros, embalado em saco
resistente de polietilenoatóxico
transparente, contendo 500g, com
identificação
na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,

I fornecedor, data de fabricação e

I validade. Validade mínima de 06
mesesa contar da data de entrega.

6 URBANO KG 30 R$ 6,45 R$ 193,50

Macarrão Integral, tipo espaguete
integral, farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico e
corante natural de urucum e cúrcuma,
embalagem: plástica, transparente,
resistente, bem vedada, contendo
500g, isento de qualquer substância
estranha ou nociva. Prazo de validade
mínimo 06 meses a contar a partir da
data de entrega.

7 SaRA KG 30 R$ 7,85 R$ 235,50

Cookie sem glúten sem lactose,
produzido a partir soja não
Transgênica, farinha de aveia integral
sem glúten, chia e quinoa, são isentos
de glúten e lactose, embalagem:
devem estar acondicionados em
embalagem primária plástica, envoltos
por embalagem secundária de
polietileno metalizado, atóxico,
resistente, lacrado, contendo 33g.
Prazo de validade mínimo 6 meses a
contar a partir da data de entrega.

8 DA PRATA KG 20 R$ 31,95 R$639,00

Leite sem lactosearmazenadoem latas
contendo300Q9 DANONE KG 30 R$ 26,35 R$ 790,50

Formula infantil para lactentes 0-6 NESTOGEN

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

10 KG 30 R$44,95 R$1.348,50
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meses armazenado em latas contendo O
400Q
Macarrão espaguete sem glúten sem
lactose produzidode farinha de milhoe
farinha de mandioca. embalagem:
plástica, transparente, resistente, bem

11 vedada, contendo 400g, isento de URBANO KG 30 R$ 5,74 R$172,20
qualquer substância estranha ou
nociva. Prazo de validade mínimo 06
meses a contar a partir da data de
entrega.

TOTALGERAL (cincomil, noventae nove reais e oitenta centavos) R$ 5.099,80

ITENS DESCRiÇÃO
LOTE05 - G~NEROSALlMENTlclOS PEREClvEIS' CARNESE DERIVADOS- ITENS- 01-06

VR. TOTALMARCA UND QUANT. VR. UNIT
Carne bovina moída de primeira
qualidade, sem excesso de gordura,
sem pelanca, sem sebo, com aspecto
cor e cheiro característico, congelada.
Livre de parasitas, micróbios, e
qualquer substancias nociva,
acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico
transparentes, e intactas, contendo
500g, com identificação na
embalagem, peso, fornecedor, data
de fabricação data do processamento,
lote, validade, apresentação de
carimbo ou registro de inspeção
estadual ou federal, validade mínima
de 06 (seis) mesesa contar da data de
entrega, apresentação em anexo a
proposta, documentos que comprovem
a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente

NUTRISSIMO KG 5800 R$ 21,64 R$ 125.512,00

I
Carne de Charque tipo pontade agulha
18 qualidade, deverá apresentar-se

I com aspecto, cor, cheiro e sabor
característico. Livre de parasitas,
micróbiose qualquersubstância nociva
contendo 1kg. Na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data
de processamentoe data de validade,
identificaçãodo tipo de carne, carimbo
de inspeção estadual ou federal.
Apresentar em anexo a proposta,
documentos que comprovem a
inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.

2

Linguiça tipo Calabresa Defumada de
18 qualidade, deverá apresentar-se
com aspecto, cor, cheiro e sabor
característico. Livre de parasitas,
micróbios e qualquer substância
nociva. Na embalagemdeve conter as
seguintes informações: identificaçãoda
empresa, peso, data de processamento
e data de validade, identificaçãodo tipo
de carne, carimbo de inspeção
estadual ou federal. Apresentar em

JBS KG 1600 R$ 32,45 R$ 51.920,00

3 FRICO KG 1600 R$16,23 R$ 25.968,00

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmail.com
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anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos
produtos fornecidos de acordo com a
legislaçãovigente.

FRANGO
DEOURO

Frango Congelado, a ave deve ter
I contornos definidos, firmes e sem
I manchas, pele aderente. Com aspecto,
cor e cheiro característicos. Não deve
apresentar sujidades, penas, livre de
parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva, embalagem:
individualdeve estar intacta,polietileno,
transparente, atóxica, na embalagem
deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data
de processamentoe data de validade,
identificação, carimbo de inspeção
estadual ou federal devem ser
armazenadosem caixas com até 20 kg.
Prazo de validade mínimo 03 meses a
contar a partir da data de entrega.
Apresentar em anexo a proposta,
documentos que comprovem a
inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.

4 KG 8000 R$10,34 R$ 82.720,00

Peito de Frango sem osso, contado

I em fatias (filé) de primeira qualidade
sem pele , com aspecto cor e cheiro

I característico, congelado. Livre de
I parasitas, micróbios, e qualquer

I
substancias nociva, acondicionadoem
embalagem resistente de polietileno
atóxico transparentes, e intactas,
contendo 1kg, com identificação na
embalagem, peso, fornecedor, data
de fabricação data do processamento,
lote, validade, apresentação de
carimbo ou registro de inspeção
estadual ou federal, validade mínima
de 06 (seis) meses a contarda data de
entrega, apresentação em anexo a
proposta, documentos que comprovem
a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.

5 FRANGO
DEOURO KG 7000 R$16,55 R$ 115.850,00

12

6

Peixe Filé de Merluza Congelado ,
limpo, sadio, congelado, íntegros,
eviscerados, sem osso, apresentando
carne firme, elástica, cor branca,
rosada e odor característico. Isento de:
vestígios de descongelamento,livre de
resíduos de vísceras, líquido leitoso,
cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância
contaminante, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente, peso líquido
de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem
a identificaçãodo produto,peso, marca
do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeçãodo
orgão competente e data de
embalagem. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de

COSTASUL KG R$ 38,37 R$ 23.022,00600

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

TOTAL GERAL (quatrocentos e vinte e quatro mil enovecentos e noventa e dois reais) R$ 424.992,00

LOTE 06 - GENEROSALlMENTICIOS PERECIVEIS: DERIVADOS LACTEOS E REFRIGERADOS - ITENS 01-02

ITENS DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT VR. UNIT VR. TOTAL

1 Agua mineral natural, sem gás ZORZO LITRO 1200 R$ 10,47 R$ 12.564,00contendo 1.500 mi

2 Agua mineral natural, sem gás QUALV KG 100 R$ 3,36 R$ 336,00contendo 500 mi

TOTAL GERAL (doze mil e novecentos reais) R$ 12.900,00

ITENS

LOTE 07 - GÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS: PRODUTO DE PANIFICAÇÃO - ITEM 01
DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL

BONZAO KG R$13,33

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g
cada unidade, preparado a partir de
matérias-primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa e
parasitas e em perfeito estado de
conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido, com odor e
sabor desagradável, presença de
fungos e não será permitida a adição
de farelos e de corantes de qualquer
natureza em sua confecção. Isento de
parasita, sujidades, larvas e material
estranho. Acondicionado em
embalagem de polietileno resistente e
atóxico com 10 a 12 unidades cada.
Contendo na embalagem a
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de
embalagem, peso líquido. Validade
mínima de 30 (trinta) dias a contar no
ato da entreqa.

600

R$ 7.998,00

1:

TOTAL GERAL (sete mil e novecentos e noventa e oito reais) R$ 7.998,00

LOTE 08 GÊNEROSALIMENTíCIOS PRODUTOS FORMULADOS 01-05-
ITENS DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT VR. UNIT VR. TOTAL

Mingau de Farinha Láctea.
Características técnicas: mistura em pó
para o preparo de mingau de farinha

R$ 15,62 R$ 11.246,401 láctea. Isento de mofo, odores SUSTENTARE KG 720
estranhos e substâncias nocivas,
embalagem: o produto deve estar
acondicionado em embalagens de
polietileno, opaco, atóxico,

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmail.com
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240 R$ 18,06

14

hermeticamente selados, com peso
líquido de 1 kg cada. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da
data de entrega.
Bebida Láctea de chocolate
(Brigadeiro), características técnicas:
mistura em pó para o preparo de
bebida láctea sabor chocolate
(Brigadeiro) enriquecida com vitaminas
e minerais. Isento de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas,
embalagem: o produto deve estar
acondicionado em embalagens de
polietileno opaco, atóxico,
hermeticamente selados, com peso
líquido de 1 kg cada. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da
data de entrega.

2 SUSTENTARE KG

KG 240

R$ 4.334,40

R$ 18,41 R$ 4.418,40

Sopa de Macarrão com carne e
legumes. Características técnicas:
mistura em pó para o preparo de sopa
de Macarrão com carne e legumes.
Isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagem: o
produto deve estar acondicionado em
embalagens de polietileno opaco,
atóxico, hermeticamente selados, com
peso líquido de 1 kg cada. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a
partir da data de entrega.

3 SUSTENTARE

TOTAL GERAL (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) R$ 19.999,20

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

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO - A vigência do presente Contrato será até enquanto
houver a necessidade dos fornecimentos contratados ou de 06 de fevereiro à 31 de dezembro de 2020, 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 nO.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 administrativo.

Cláusula Terceira - INTERRUPCÃO DOS FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções da execução dos fornecimentos
provocados 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.

Cláusula Quarta - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das
seguintes Dotações Orçamentárias:

Unidade Projeto/Atividade Elem. de Despesa Fonte de RecursoOrçamentária

0205000 -
00 - Recursos

12.306.001.2.013 - GESTÃO DAS 3.3.90.30.00 - Material de Ordinários
SECRETARIA DE AÇÕES DO PNAElFNDE Consumo 15 - Transf. de Recursos
EDUCAÇÃO do FNDE

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmail.com
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12.306.001.2.013 - GESTAo DAS
AÇÕES DO PNAElFNDE

3.3.90.30.00 - Material de
Consumo

22 - Transf. de Convênio
- Educação

Cláusula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor dos fornecimentos ora contratados será do Lote 01 R$
194.999,72 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), Lote 02 R$ 259.999,18
(duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), Lote 03 R$ 99.994,75 (noventa e nove
mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), Lote 04 R$ 5.099,80 (cinco mil, noventa e nove reais e
oitenta centavos), Lote 05 R$ 424.992,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), Lote 06 R$
12.900,00 (doze mil e novecentos reais), Lote 7 R$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito mil reais), Lote 8 R$
19.999,20 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), totalizando o valor de R$1.025.982,65 (um
milhão, vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a serem pagos em parcelas mensais
conforme ocorrer o fornecimento até o dia 30 do mês seguinte ao da prestação dos fornecimentos, obedecidos os preços
constantes na proposta realinhada apresentada pelo Contratado e constante no presente Processo

5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos
fornecimentos contratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de Inexigibilidade de licitação e na
Proposta apresentada pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos fornecimentos
contratados e executados;

5.2 - O Município de Riachão das Neves-BA poderá efetuar 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 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 2°, inciso IV da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n", 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 à natureza do bem ou serviço, no que couber;
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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 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 dos
fornecimentos, 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;

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% (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 líquido 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 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 Fiscalização 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;

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmail.com
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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 relevação em
novaçãocontratual, nem desistênciados direitosque lhe forem assegurados;

6.4 - Caso a multa seja mantidapeloGabinetedo Prefeito,não caberá novo recursoadministrativo.

Cláusula Sétima - FISCALIZAÇÃO- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr Pablo
AntonionneSilva de Mirandafoi designadoconformePortarianO131/2018,de 19/12/2018.

Cláusula Oitava- PENALIDADESPOR INADIMPLEMENTODO CONTRATO. conforme Art. 77 da Lei 8.666/93 - Em
caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as seguintes
sanções, graduadas conformea gravidadeda infração, sem prejuízodas sanções civis e penais, se for o caso, garantida
a prévia defesaem processoadministrativo:

8.1 - Para infracõesde pequena relevância- Advertência;

8.2 - Para infracõesde media relevância- Multade até 5% (cincopor cento) sobre o valor total do futuro contrato;

8.3 - Para infracõesde qrande relevância- Aplicaçãocumulativamente,das penalidadesabaixo:

a) Multade até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato;
b) Rescisãounilateraldo contratoderivadoda presente licitação;
c) Suspensãotemporária para participarde licitação e impedimentode contratar com a Administração Pública no prazo
de até 02 (dois) anos, e
d) Emissão de Declaração de Inidoneidadepara licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, nos termos do Artigo
87, Inciso IV,da Lei Federalno. 8.666,de 21 de junho de 1993;
e) Ocorrendoatrasos no fornecimentodo objeto contratadoscom base na presente licitacão, o futuro contratado poderá
ser penalizadoconformeabaixo: 16
8.4 - atraso de 01 (um) a 05 (cinco)dias no fornecimentodo objeto - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos
produtosentreguesematraso;

8.5 - atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimentodo objeto - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos
produtosentreguesem atraso;

8.6 - atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimentodo objeto- poderãoensejar a rescisãodo futuro contrato, com as
cominaçõesprevistasneste Edital.

§ 1° - O valor das multas será obrigatoriamentededuzido do pagamentodo objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos relativosa este Contratado,eventualmenteexistentes.

§ 2°_ O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
contratadoda responsabilidadede perdase danosdecorrentesdas infraçõescometidas.

Cláusula Nona - DA RESCISÃOCONTRATUAL- O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução,
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei nO8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores
alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituemmotivos para rescisão deste
contrato:

9.1 - O não cumprimento,cumprimentoirregularou lentidãono cumprimentode cláusulascontratuais;

9.2 - A paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de
Riachãodas Neves-BA;

9.3 - A subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou
parcial, bem comoa fusão, cisãoou incorporação,sem prévia comunicaçãoao Municípiode Riachãodas Neves-BA;

9.4 - O descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução,assim comoseus superiores;

9.5 - O cometimentoreiteradode falhas, na sua execução;

9.6 - A decretaçãode falência ou instauraçãode insolvênciacivil;

9.7 - A dissoluçãoda sociedadeou o falecimentodo contratado;

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com
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9.8 - A alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

9.9 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativaa que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se
refereo contrato;

9.10 - A supressão de objeto por parte da Administração,acarretandomodificaçãodo valor inicial do contrato, além do
limite permitidono § 1°do Artigo 65, da Lei Federalno. 8.666, de 21 de junho de 1993;

9.11 - A suspensãodo fornecimentodo objeto por ordem da Administração,por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
exceto em caso de calamidadepública, grave perturbaçãoda ordem internaou guerra, assegurandoao contratadooptar
pelasuspensãodo cumprimentode suas obrigaçõesaté que seja normalizadaa situação;

9.12 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentosdevidos pelaAdministraçãodecorrentesde fornecimentosjá
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratadooptar pela suspensãodo cumprimentode suas obrigaçõesaté que seja normalizadaa situação; e

9.13 - A ocorrênciade caso fortuitoou de força maior, regularmentecomprovado,impeditivoda execuçãodo contrato.
ParágrafoÚnico - Nas hipótesesde rescisãocom base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal nO.8.666, de 21 de
junho de 1993,não cabe ao Contratadodireitoa qualquer indenização.

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOSE OBRIGACÕES DO CONTRATADOIINCID!::NCIASFISCAIS - Além dos
encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste
Contrato,obriga-sea:

10.1 - Assumir integral responsabilidadepor todos os ônus e obrigaçõesconcernentesà legislaçãotributária, trabalhista,
securitáriae previdenciária,os quais correrãopor sua conta exclusivos;
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10.2- Pagartodos os tributose encargos legaisdevidosem decorrênciadesteContrato;
10.2.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de
comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o
caso;

10.2.2- Ficamexcluídosda hipóteseno itemanterior, tributos ou encargos legais que, por sua naturezajurídico-tributária
(impostosdiretos e/ou pessoais)não reflitamdiretamentenos preçosdo objetocontratual;

10.3- Providenciaras licençaspor ventura necessáriasà execuçãodos fornecimentosora contratados,ficando a seu
cargo as respectivas despesas, principalmente a matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a
Anotaçãode ResponsabilidadeTécnica-ARTjunto ao ConselhoRegionalde Engenharia,Arquiteturae Agronomia-CREA,
se for o caso;

10.4 - Fornecer toda a mão de obra, sem qualquervinculaçãoempregatíciacom o Municípiode Riachão das Neves-BA,
bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentosde Proteção Individual-EPI e os instrumentos
necessáriosà execuçãodos fornecimentoscontratados;

10.5 - Constituemobrigações do Contratado,ainda, as demais atribuiçõese responsabilidadesestabelecidas no Edital,
na condiçãode vencedorado certame;

Cláusula Décima Primeira - RESPONSABILIDADE- O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer
prejuízosprovenientesde vícios e/ou defeitos nos fornecimentoscontratados;

11.1 - Correrão por conta do Contratadoas despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de
Riachãodas Neves-BA,para reparaçãodessesdanosou prejuízos;

11.2 - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má
administraçãodo Contratado;

11.3 - O Contratadoé o único responsávelpela procedênciados produtosque vier a fornecer para este município;

11.4 - Corrigir, alterar e/ou substituir no prazo definido pela Contratanteos produtos fornecidos que, a juízo desta, não
forem consideradossatisfatórios,sem que a caiba qualqueracréscimono preçocontratado;

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233- E-mail:mlicita@hotmail.com
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CláusulaDécimaSegunda - GARANTIADO PRODUTO- O presenteContratoterá validadeaté 31 de dezembrode 2020,
entretanto,a garantia do equipamentocontinuaráem pleno vigor, conformedescrito na Propostade Preços, ou seja, o
vencimentodoContratonão interromperáa vigênciadagarantiadoequipamento,se for o caso.

CláusulaDécimaTerceira - DODANOMATERIALOU PESSOAL- O Contratadoserá responsávelpor quaisquerdanos,
material ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves-BA, durante a execução dos
fornecimentoscontratadosou em decorrênciadeles;

Cláusula Décima Quarta - PUBLlCACÃO - O Município de Riachão das Neves-BA providenciará a publicação do
presenteContrato,em extrato, no DiárioOficial do Municípiode Riachãodas Neves-BA,até o quinto dia do mês seguinte
ao da assinatura, nos termosdo ParágrafoÚnicodo Artigo 61 da Lei Federaln°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cláusula Décima Quinta - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Ibotirama, Estado da Bahia, para dirimir
questõesdecorrentesdo presenteContrato,com renúnciaa qualqueroutro, pormais privilegiadoque seja.

E, por estarem assim, justos e contratados,assinamo presenteContratoem 03 (três) vias de igual teor e forma para um
só efeito, na presençadas testemunhasabaixo identificadas,que tambémo assinam,depois de lido e achado conforme.

Riachãodas Neves-BA, 06 de fevereiro de 2020.

MUNICIPI~O DAS NEVES-BA
MiguelCrisóstomoBorgesNeto

PrefeitoMunicipal 18
MATHEUSCOSTAD

CNPJ nO.21
EliezerG

1)
NOM
RG: t , .~
CPF:OcJ9 L~L. (

NOME~(;:4JA /Y?1(1Y/,1 ç-:4
RG: ?Ç) / 'Í c/v}..1' .12.E
CPF: :-\ 1"(. {- f (5 l' (-_Stj
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MUNiCIPiORiachão das Neves

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 116/2019 - PREGÃO PRFSEN('JAL W. 42/2019

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato n°. 63/2020 - Contratantes: O MUNlCÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa MEGA
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 96.846.399/0001-03; Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com entrega parcelada em
crl?nograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da rede
Municipal de Educação; Vigência do Contrato: de 06/0~ iI"1 'I ~I:.'O:.'() \TaL'I" R" < co qqq "fi tq"inh""t ,.
e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) Fonte de Recurso: 00-
Recursos Próprios, 15-FNDE e 22-Transf. de Convênio - Educação; Data do Contrato:
06/02/2020;Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município e Onildo Pires de Carvalho pelo
contratado.
Contrato n°. 62/2020 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa
MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME, CNPJ 21.487.308/000 1-28;Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com entrega parcelada
em cronograrna fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, IXlr:1 .iicndcr ,JS ·~~Lil!;::;k.1:: : .'.!:
Municipal de Educação; Vigência do Contrato: de 06/02 à 311l2/2020;Valor: R$ 1.025.982,65(ul1l
milhão, vinte cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); Data do Contrato:
16/0 I/20 18; Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município e Eliezer Gomes de Almeida pelo
contratado.

Riachão das Neves(BA). 06 de fevereiro de 2020.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1R9DGAPKUUGW+RZIW4XEHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 4/2020
Repetição

o Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e
Contrates comunica aos interessados que realizar:', l:,;tac,:;!( 'li;l 01/0,1/"'''-:-''' 10h
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de conclusão da Creche localizada
no Bairro Parque Ecológico do PAC 2 (MCMV I} no Município de Porto Seguro-BA.
Informações no endereço: Av. dos Navegantes. Centro Comercial Pau Brasil, 255. 12 Andar.
Selas 21 e 23, Porto Seguro-SA, no horário das 08h as 17h, de segunda a sexta. ou pelo tel.
nº 73-982584342.

Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço:
http://portoseguro.ba.gov .br/lícitacaov2.

Demais atas no endereço www.acessoinformacao.com.br
/ba/portoseguro/ttdiario-aficial.

RILEI M. RIBEIRO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
EXTRATO DO CONTRATO N' 174/2070

TP 02/2020. Contratante: PMPO. Ccntratad., Nunes Engenharia Ltd.a. CNPJ
07.492.799/0001-20, objetc: Pavimentação em pareleleptpedos,de pequenas ruas na sede,
Valer: RS 202.470,00 Vigência: 04/02 a 04/10/202U

EXTRATO DO CONTRATO 'I' 761/2020

fP 03/2020 Contratante: PMPD. Contratada: i l~ S Tp-r Ipl,magerll Constcutora e
Empreendimento', Urja, CNPJ 13.S86.6{j9/0001-5~" objeto 'tecuper açâo d(> estradas
vicinais. Valor: RS 818.579,20. Vigência 12/03 i} 12,{)'1í20~[,

EXTRATO DO CONTRATO N' 496/2020

TP 04/2020 Contratante: PMPD. Contratada Nunes Engenharia ltdd. CNPJ
()7.~:.l2,7<...1~/OOl)1-20,,-JbjdO: rf:i\limt::nla~ijü i,ên;pa;.,k.;__·lJip(;, .~,n, ~'d~ [,,~.>

em diversas ruas, Valor: RS 238.845,30, Vigência: 13/03 a 13/06/2020.

EXTRATO DO CONTRATO N. 760/2020

TP OS/2020. Contratante: PMPO. Contratada: Garden Construção e Transportes ltda, CNPJ
33.341.697/0001·13, objeto: Pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas, Valor: R$
RS 728.872,22. Vigência: 13/03 a 13/09/2020.

AVISOS OE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

rorna publico que adjudicou e homologou o r('~sultado da TP 02/2020,
empresa Nunes Engenharia ltda, CNPJ 07.492.799/0001-20, Valor: RS 202.470,00.

Torna publico Que adjudicou e hOFl1o!op.rH)o fl'><,ultado da TP 03í2020, à
empresa J & S Terraplanagem Con!itrut.ora l! Empreendimentos Ltoa, CNPJ
13.586.669/0001-59, Valor: RS 818.579,20.

Torna público Que adjudicou e homologou o resultado da TP 04/2020,
empresa Nunes Engenharia Ltda, CNPJ; 07.492.799/0001-20, Valor: R$ 238.845,30.

Torna plJblico Que adjudicou e homologou o resultado da TP 0)/2020, à
empresa Garden Construção e Transportes ltda, CNPJ 33.341.697/0001-13, Vaiar: R$
728.872,22

Presidente Oul ri:, BA, 1:' :)E: març.o de 20iO
SIIVIC' ~.~ÁFoo ;\LMEIOl"

Prefl1t

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDt,NTE JANIO QUADKU~
EXTRATO DE CONTRATO N 204/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" OU6/2020. CONTRt,TANTE Prefeitura Municipal de
Pre~idente Jânio Quadros, CONTRATADO: NATAliA DA ROCHA SOUSA 05546357550, sob
CNPJ: 32.113.384/0001-45, cujo objeto - Contratação de empresa para aquisição de
materiais esportivos destinados a implantação e desenvolvimento do Programa Segundo
Tempo no Município em atendimento ao Convênio Plataforma +Brasil n2 883144/2019,
no valor global de RS 15.916,00 (quinze mil, novecentos e dezesseis reais}.VIGÊNCIA:
Da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. DATA OE
ASSINATURA: 06/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO N" 205/2020

DISPENSA OE LICITAÇÃO N" 008/2020. CONTHATANH: Preleitura Municipal de
Pcesidente Jánio Quadcos, CONTRATADO: GGS INDÚSTRIA, COMERCIO E SERViÇOS LTDA,
sob CNPJ: 03.230.915/0001-81., ClljO objeto - contrat.o;ção dt: empresa para confecção e
fornecimento de Kits (camiseta/bermuda/bane), para a<, atividades do Programa
Segundo Tempo no Município, em atendimento ao Convênio Plataforma +Brasil n2
883144, no valor global de RS 4.200,00 {quatro mil e duzentos reats).VIGÉNCIA: Da
data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. DATA DE
ASSINATURA: 09/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO W 206/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO rr 007/2020. CONT~ATANn Prefeitura Munidpul de
Presidente Jânio O.uadros, CONTRATADO' PAUI.C S!ONFI Si~MPAIO FON',ECA DE
OUV[IR.'; 8i.'831J/7 1591 MEl. sob (i"JPl: 2.":.449.0.12/0001 ,)' rujo objt't.u . ,nlr;1taçJO

cli2',i!tlV,)lvil11f'nt"o do Progi";'l1!13 :;egllIHio Tf>rnpo n Mur" 11\,. efTl ,'jteli(Jin'l~l~to '-lO

(or:vCllio ?1;iti-lrOrmCl +erd~.ii n~ SH3144;'2019 .. d "~l!or :1.,: dl~ HS L.G;;( G,'; (tÜ)I::;
mil. Sí-'!<,C<:'flTO) f:' noventa 1'l;'ais).V!GENCIA: Da d,~·.:I it';' SU,' - ',iI1dturd •.Jté .n [~rmtJ e
um) de dl~l.t:lTlbro d'~ 2020. DATA DE ASSINATUfU\: .1.0;0.-:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 00 JAcuíPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo de prazo 31/2020. TP 05/17. 5~ aditivo de prazo ao contrato 559/17.

Prorrogação do prazo contratual por mais 06 mese:,. Objet(): quadra poliesportiva do

povoado de Terra Branca. Vigencia: 28/02/2020 a 28/08/2020. Contratada: VRV

SelviçCls LTDA, CNPJ 21.706.967/0001-63.

ISSN 1677·7069

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n2. 57/2020 Contratantes: O MUNiCíPIO 01.: RIACHÀO DAS NI.:VESt! ,] Empresa
MAIA TRANSPORTESE LOCAÇÃO LTDA, CNPJ 02.336.029/0001·74; Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços no transporte escolar, neste Município:
Valor: RS 2.954,200,00: Vigência dos futuros Contratos: de 03/02 a 31/1212070: Fonte de
Recurso: UU-kt!I..Uf~(,::.I"fO....lnj), 4o.')-riõiLJi..,.... ii,-';;~j, ~~-.:.....cJi•• ·.;,,, ,.""'_" ..."" """''r'"

25% e 04-Recursos do Salário Educação-USE; Data do Contrato: 03/02/2020; Assinam
Miguel Crisóstomo Borges Neto pelo município e Rafael Vitoria da Silva pelo contratado

EXTRATOS DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados à merenda escolar: v.gôncia dos
futuros Contratos: 06/02 à 31/12/2020; Fonte de Recurso: DO, 15 e 22; D~ltJS dos
Contratos: 06/02/2020; Assina: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município
Contrato n2. 63/2020 Contratantes: O MUNICíPIO DE RIACHÃO DAS NEVES c a Empresa
MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. CNPJ 9684& 399/0001 03; Valor: RS
559.999,80; Assina: Onlldo Pires de Carvalho pelo contratado.

Contrato ne. 62/2020 .. Contratante): O MUNicíPIO DE R!ACHÃO DAS NEVfS .: J FnHJrt:\:'.-j
MATHEUS COSTA DF ALMEIDA FlRHI-ME. CNPI 21487308/0001 28' '}"I", RS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 42/2019

o Prefeito HOMOLOGA o ore-ente a.ocosso: Objct o n- e!1\!H"I:::~i;
para fcruecimento de géneros anrnenucms de<.tlnc)do', (i merenda ~O""' e!ltreg,-)
parcelada em cronogt ame fornecido pela :;,,'Ul'tafl.) Municipal de Educ.içáo. par;) atendei
os estudantes da rede Municipal de Edur.açào. uruantes vencedores: 1) MATHEUS COSTA
DE ALMEIDA EIRElI-ME, CNPJ ;~1.,187.30R/()n(Jl,28. LOTE 01 vafor tot al RS
(tento e noventa e quatro mil, novecentos e mlVPI)t,1c r-ove r~'ai<, (, ';f'!('nt~. f'
centavos), LOTE02 valor total RS 2'19.999,18 (duzentos e cinquenta e nove mil. novecentc-,
e noventa e nove reais e dezoito centavos}, LOTE 03 valor total RS,99 ~llj~,7'J
nove mil, novecentos noventa e quatro reai~ e setenta e unto centa,,,)s). D4 'idic:
totêll RS 5 ogq 80 lriN':O ."il r'lOIIPnt.l I~ """VP r•.~<ii~ P nilp"tl ,-pr"lI;)\.',V.} i(ITr oe. ':ll--r ·,-.tO\!

K~ 4L4.::;~ú:,íju lqudu(J(.~nlo") t;; ViIHt' e qu.üIQ rJl!I t: fIU..-t'i,l.::lIlu" \;. il'.) ....~:iii."l: "l" " .."";',.

LOTE 06 valor total RS 12.900,00 (d01.€ mil e nOV':!(f.'ntosreais), LOTE 07 vdioi" totij! RS
7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais) e LOTE 08 valor t.otdl RS 19.999,20
(dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e 2) MEGA COMERCIO
DE ALIMENTOS lTDA ME, CNPJ 96.846.399/0001-03, LOTE 09 valor total RS 159999,80
(quinhentos e cinquenta e nove mil, novec.entos e noventa e nove reais e oih~nta t:cntavm)
Fonte de Recurso: OO-Recursos Próprios, 15 ..(NDE e 22·Transf. de Convênio Edu('"lç~10
Nestes termos HOMOLOGO o objeto do pres~mte certame aos Licitantes vencedores ';lcim~l
identificados.

Riachão das Neves - BA, 6 de fevereiro de 2020
MIGUEL CRISOSTOMO BORGESNETO

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
;'\\.'!$(' ~í ~iC'....r\'~~......

PREGÃO PRESENCIAL N. 8/2020

A Pregoeira da Prefeitura Municipal dr,>Riacho de SantJnJ. hr~ldu(],')8~I~lIJ.
com fulcro na Lei 10.520/02 c/c Lei 8.666193. torna públIco que ~~st..i aberto f) PregJo
Presencial Sob Sistema de RegIstro d,~ Preço:"; n c 008/2020. obj,··tiv.-lnrJo ;'1 l'i.,
medicamentos, controlados, provenientes de ordem judJcial, InSUnlO$
material pt~mo e desC;;:Htavel.material para laboratóno, repositores .,>ietrolitlUY -.\:le.lntp,
lavanderia e instrumentais de uso hospitêl!ar, par~ atender as nt,(es5idi.~d('sli.:" Unld,:l(ic~
de Saude: Hospital e Maternidade Arn ..lha Coutinho, '!\tenç~in Ba'iic.l iPSh ",' f'arrllJL!OJ
Básica, SAMU, CAPS, Laboratório Municip;'J!, laboratorlO riu HO'ipltal, Prngrarnd enl
Casa e (Iinica MunICJpal de Fisioterapia, deste municfplo. do tlfJú m('nOI" pr('',() global por
lotf~. AbNtura: 02/01.1/2020. ,1', 08h30rnin

O edital COmplp.t~" ~odera ~er ,)dqUirido n,~ :',ecle da p:~et.;>lturJMUrllcipiJ!

www.riachodesantana.ba,gclv.ol/ www.prOCt:llE'Oahld.lo1O.!)r!D,J/rlilc.hode:'dn(dijá

Rltlchç Clf_'S.Hl!an,J-BA. 17 de rn..1I~O de ':(),,:,:
lUIZA FRANCllLl GUEDES Gu:r\,llARÀlS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOSN. 6/2020

A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUNAS DA
MARGARIDA informa que realizará a seguinte liCitação: Tomada de Preços n'i 006/2020 .
08JETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma da Praça de
Encarnação de Salinas no Distrito de Encarnação no Municipio de Salinas da Margarida,
conforme condiclie'i P psopôficacr,ps p.<;t;lhpl,.drli1<;r"!1l An(>)(o I do f:diti'll Data: nV0417010
Hurano; Ob!I.:SU/JlIIi.

O Edital encontra ..se disponível no Portal da fransparência
(www.salinasdamargarida.ba.io.org.br). Informações podem ser obtidas pelo e··mziÍl:
licitacoessalinasdamargarída@gmail.com lei. 075 3659-1061.

Salinas da Margarida-BA, 1"1 de març.Q de {'020
PATRiCIA ANDRADE FONSECA

Presidente da CPl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

DE SALVADOR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Pf:rrnd(\cntc de liCitação - (OPEL da SUCOP-Supcrint,'ndência de
Obras Pub!kas do Salvador, in'itltuidi1 pt'la l-'ortJriii nl} 08/2019 e alterada pela F10rtanél n1,'
02.3/201.9, torna públi(o, para (.onh~c;irTlI.~nrc (l0S irltprf'':'~<H1rJ';, qUI~ Sf.~I~ [,~JI~l.:j(j;3 a
seguintt:.' licitação: Modalielade: ROC /10003/1,O;'\) Proce~';o nC231~)/2070 . T'I":lo' T('cnlC" í~
Preço-OPleto: HABORAÇAO DE PROjfTO~ BASiCO F. rXrnJTiVO [I[ f'NGrr"JH~,\_R!J\ r
EXECUÇÃOJ)E OBRAS OE INHiAESTRUTURA f.:M ARI:A UHBANA. PARA IMPl.?-~ T/\(,)\0 D}~
INTERVENÇAO "H" AV. ACf'-il. RETORNO ROTULA DO, ABACAXI. lN J HJHM'Jl!: D(;
EMPREEND!MENTO "NOVA TRANCREDO NEVES", SALVADOR/BA.. dt' dcordo corn ü F~jlt;:ti t'
seus Anexos Recebim.?nl() e abertura dos envelope.,: 08/05/202U. as 119:0Llh" l_'J('-t! Sf,<;~,){1
PLlblica: Sala de Reulli;:hJ da Comissão Permanente de L!Cltaçao··COPí:L. "Ituarld I,a Av
Presidente Costa e Silva, s/n<l Dique do TarDIO, SalvJc!or/BA,

O Edital e seus aneKOS estarão à disposição dos interessados, ti pôHtir cio ~id
20/03/2020. que poderão retirar. gratuitamente, da seguinte forma: .1) Porta! SUCOP
www.sucop.salvador.ba.gov.br (modulo licitações) e 2) Sala da COPEl, Slto Av. PreSIdente
"l':t'1 p 0:::1,.,··, .../"ry r,:..~...., .1., ~'_C",,,'· ("'.. 1-, I...../I'{\ •.•... ,.1.. , .. '" C·.'." "I .. ,

(necessário fornecer um (D-R virgem ou pendnveJ, das U!:I:UU<l~1J.:()ü e d~:; .lJ:u~Ja~ li:Ju
horas. Informações: (71) 3202-4339-emall:copeLsucop@hotrnall.com

Salvador-fiA, 17 de março de 202.0
ANA LÚCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

Presidente da Comissão


