
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°, 51/2019 - PREGÃO PRESENCIAL - SRP - N°, 17/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato n". 69/202U

o MUNiCíPIO DE RIACIIÃO 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 o. 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 Riachào 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, M&V COMERCIO DE PEÇAS E SERViÇOS MECÂNICOS LTOA.
inscrita no CNPJ sob o n°. 09.244.841/0001-19, estabelecida na Rua Jesuino Parnplona, 298, Jardim Ouro Branco.
Barreiras - Bahia, neste ato representado através de procuração pelo Sr". Rogerio i\gliiJi, Clrki:'~l,k :cL:.~;,:.,,!... '
1959364 SSP/GO e CPF n° 619.372.585-72, em continuidade e conforme autorização constante no Processo licitatório
Pregão Presencial -SRP - n°. 17/2019, originado do Processo Administrativo n°. 51/2019, tendo como objeto o
fornecimento futuro e parcelado de peças destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes a este
Município, conforme descrito abaixo, tudo em 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°. 8.666. 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 para
fornecimento futuro e parcelado de peças destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas
pertencentes a este Município, no valor total dos lotes R$ 33.430,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e
trinta reais), conforme descrito abaixo, tudo em conformidade com a Lei Federal n". I0.520. de 17 de julho de
2002. e. subsidiariarnente, Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme abaixo:

NTL 0149 ----

ALTERNADOR COMPLETO 120a 24VOLTS UNO I R$ 1.100,00 R$ l.1
------

AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO 2 R$ 440,00 R$ g
-- _._-
BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR UNO I R$ 1.350,00 R$ 1.3

_1<._~1J::>EE_MBREAGEM (PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO) UNO 2 R$ 4.400,00 R$ 8.8

TURBINA UNO I R$ 2.450,00 R$ 2.4
----~--~-------'-- -------- ----

I BOMBA INJETORA ELETRON1CA UNI) 1 K:t>).)UU,UU l<.~

COMPRESSOR DE AR UNO 2 R$ 2.500,00 RS
FEIXO DE MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSÃO DIANTElRA UNO 2 R$ 1.100.00 RS

----~-

TOTAL RS 2
, ----_._ ..
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-----------·--1

7.280.(j(j .

ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS 1 PLACA: OZO 4909
COLETOR DO ESCAPAMENTO UND I RS 1.450,00 RS 1.45U.lJU...--.-.- - ..._----. . ..._.. .. ._.. . . --1 ----f------f----.--.----- ..----.-

MOTOR PARTIDA UNO I R$ 1.100,00 RS 1.100.00________~__~ ,. ~ .~...,._~ ---------1---- ----------------------

V ENTl LADOR DE TETO DO ON IBUS UNO R$ 1.100,00 RS 1.100.00
-----~-~~~-~~~~~~-~~----------~---t---+-----~--

JG PINHÃO E COROA UNO R$ 2.500,00 RS 2.500.(J(j i
---.----~-~~------------------4_----~---~------_4---
TOTAL R$ 6.150,00 i
__•.. . . _L___ ....L.....,---_.J.__ ..L__ . .---. ;

1.1 Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento du seu propósito, u :"lulIil.ifJiv J..: rz;,,,,,;,,lU J,(J : '--:\ -)
(BA) se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto.
resguardando o direito do Contratado, quanto aos serviços executados.

Fone (77) 3624-2132;' 2136 - F3X. (77) 3624 2~2:2 [;;:J:'
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Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO - A vigência do presente Contrato terá inicio em
04 de março de 2020, encerrando-se em 31 de dezembro de 2020, ou enquanto houver a necessidade dos fornecimentos.
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 - INTERRUPCÃO DOS SERVICOS - Eventuais interrupções da execução deste objeto por motivo
supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverão ser
comunicados ao Município de Riachão das Neves (BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência.
Nesse caso, a critério do Município de Riachão das Neves (BA), os dias de paralisação serão compensados por igual
período ao prazo final fixado para cumprimento do obieto deste instrumento.

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

-ÓRGÃO
0204000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0205000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0206000 - SECRETARIA DE CULTURA. ESPORTE, LAZER E TURISMO
0209000· SECRETi'\RI/\ DE I~FIL'\·[STR r SFI~\'I("OS P('GIICOS
0211000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
021 :WOO- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
021000() - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA
0205002 - aiNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020XI00 - FUNDO MUNICIPAL m:: ASSITENCIA SOCIAL
02070()I - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- UNIDADE
2005 - CESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARiA DE ADMINISTRAÇÃO E Fl}.:ANÇAS
2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURiSMO
203X - CESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE iNFRA-ESTRUTURA E SERViÇOES PÚBLICOS
2052 - ClESTAo DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES
2074 - GESTAO DAS AÇÕES DA SECRETARIÁ os ÚEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRiCOS
2048 - GESTAO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRiCULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA
2012 - GESTAO DAS AÇÕES DO ENSiNO FUNDAMENTAL - 25%
2060 - GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNiCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - cEsrAo DAS AV)ES DU I Li\DU i'vIL!I\IUI',\L DL r\S.'>b lLj\,Lj,\ :)uU,\L \ 1;'LLu\LJu.)
202X - (,ESTÃO DAS AÇÕES DOS SERViÇOS DE SAÚDE - (15%)
2027 - CiESTAo DAS AÇÕES DOS SERViÇOS DE SAUDE - VINCULADOS
2.()cj7- GEsrAo DAS A\'<)ES DO SAMU

2.055 - (,lêSTÀO DAS A~'Õ[S DI-:INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)
2.05·1- (,[srAo DAS AÇÕES DO SISTEMA VIARIO - (CiDE)

- ELEMENTO
3.3.l)O.30.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

-FONTE
(lO- I - 29 - 2 - 14 - 16 - 42

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



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

Cláusula Quinta - FQRMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado por preço unitário conforme valores
constantes no presente Contrato, mensalmente, conforme ocorrerem, efetivamente, as aquisições, com apresentação de
relação dos beneficiários das aquisições efetuados, devidamente atestada pelo funcionário responsável pelo Setor,
obedecido os preços constantes na proposta apresentada pelo Contratado e constante no presente Contrato.
5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos

serviços e/ou fornecimento do objeto contratado. de acordo com as condições no Fdital da resnectiva licitarão
constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos serviços contratados e/ou fornecimentos real izados:

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

5.3 - O Contratado indicará, obrigatoriamente. em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota
de Empenho;

5.4 - A Nota Fiscal Eletrônica deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições
incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 2°, Inciso IV da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal 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;

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 correcões:

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

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

")
.)

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 recolhimento 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 reclamatórras 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 mio haja
possibilidade de composição entre as partes. visando o reembolso das importâncias despendidas pelo Município de
Riachão das Neves (BA), a titulo de condenação trabalhista solidária ou subsidiária. o Murucrpio de Riachào das
Neves(J3A) 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:

5.8.3 - A não comprovação dos recolhimentos dos encargos previstos no item 5.8.1 assegura ao Município de Riachào
das Neves (BA) o direito de sustar o pagamento da última fatura e suspender a emissão do Termo de Encerramento
Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos;

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

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



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

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 ele 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 Municipio de Riachão das Neves (13.\), v valo. J-.4 multa. ;~\) PL1/.\-; J;..' !n (JIo.':_; J:..~~,~v;::~iJv-, ., I~~::·::' .'; I t I

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;

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
novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;

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

Cláusula Sétima _. FISCALIZAÇÃO - A fiscalização será feita conforme designa :-11'1. 6'" :1:1 • .: <1 r.r.r.uv: n c>,' n .•t,
Antonionne Silva de Miranda foi designado conforme Portaria n°. 131/2018, de 19112/2018.

CláusllJª_Qj_@_y'ª_ PIJTR_Qs'I;]'J_c:i\_RGOS .E..OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIASFISCAL~ Além
dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste
Contrato. obriga-se a:

8.1 _ Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista.
securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos;

8.2 _ Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato;

8.2.1 _ 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;

8.2.2 _ Ficam excluídos da hipótese no item anterior. tributos ou encargos lE'g(lis que ror sua n(lt\\rE'78 ;II ..íd;('n
tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;

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 <l mão de obra. ,em qualquer vinculação ell1rreg1tí('i~ r orn n rVllln;drin ek R ;,\('1,1" eh, ",,,, i'ç(H·'\ \
bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os
instrumentos necessários à execução dos serviços contratados;

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmaiLcom
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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 - SANÇÕES PARA O CASO DE TNADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO

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

a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência;

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

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

I) 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 Adrn inistração Públ ica no
prazo de até 05 (cinco) anos. e

4) Emissão de Declaração de ln idoneidade pa,ra licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Artigo 87, Inciso II, da Lei Federal na. 8.666, de 21 de junho de 1993;

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

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

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

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a apl icaçào das
penal idades constantes nu subirem 12.··,;.. 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:

Fone: (77) 3624-2132 I 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com
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b) a paralisação ni.! prestação dos serviços oriundos J.:sl..! li~ilu'r.lu, AIII jusl..! ':dUsu .: pl~,," ~u,,,,,,,,, ..,,.., ..
Adm inistração;

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 § 1° do Artigo 65 da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993;

I) a suspensão do fornecimento do objeto oriundo desta licitação por ordem da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas paralisações que totalizem o mesmo prazo; 6

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.

Cláusl!lª-Irª~ _ PUBI)CAÇ_á_Q _ 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 seuuinte ao
da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. -

Cláuslllª-Quatorz~ _ EQRQ _ As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves. Estado da Bahia. nara
dirimir questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Riachão das Neves (BA), 04 de março de 202U.

M· I~C~ Nrgue nsostomo orges eto
Prefeito Municipal
Contratante

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



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

Testemunhas:

7

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmaiLcom
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MUNICIPIO
Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

1 Segunda-feira· 9 de Março de 2020 • Ano • N° 2116
E~,laedic;ao encontra-se no site oficiai deste ente.

Prefeitura Municipal de
Riachão das Neves publica:

• Extrato de Contrato - Contrato n°. 69/2020 - Processo Administrativo
N° 51/2019 - Pregão Presencial - SRP - N° 17/2019 Empresa: M&V
Comercio de Peças e Serviços Mecânicos Ltda

(,f:l..ldl

:.;':.1 '.','I: I I '
[re I li-t

ele L'.'i,

imprense Oficial
cio Município.

C;()sICJ( MiCJll()1Cnsostomo Borqos Noto I Sccrotario - Gabinote I Eriitor - A"s. Cornunicacao
P"<lÇ<-lMunicip<ll, 27 - Centro, F{lachiío das Noves-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 43C94DEQO/(31~1 BHi1 CHKXA



Se~Junda~felra
9 de Março do ZOZO
Z ~Ano ~N° 2110

Riachão das Neves MUNjCIPjO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTI~ATIVO N" Sl/20 IlJ .~.PREGÃO PRESENCIAI. - SRP - N" 17/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nU.69/2020 - çontratantes O MUNICíPIO DE RIACI-IAo DAS NEVFS e a Empresa a M& V
COMERCIO DE PEÇAS E SEI{ VIÇOS MECÀNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n".
09.24·Líl41 /000 1~19; QbjelQ: Contnll,Ii,','IU de empresa para fornecimento futuro e parcelado de 11C1,',h
destinados a manutenção da frota de \ cirulos c máquinas pertencentes a este Municipio. ~\iigg~.\c:.i'lili)
L'ufltn~t(): 04/03/2020 31 12/202(): Valor: RS 33,430,00 (Trinta c três mil, quatrocentos l: trinta rem):
t\,s~ill~allJ:Miguel Crisostorno Borges Neto pelo Município c Rogerio Aguiar, pelo contratndo.

f'v1lGliU CRrSOS'!"OMO BORGES NETO
Prefeito

CERTIFICAÇAO DIGITAL 43C94DEQO/GR1 BT61CHKXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente,



I'RFFEIHIRA MlINICIPt\1 f'F P('TU\GUÁ

EXTRATO DE CONTRATO

DI \ R 10 OF IC IAL nAU N IAO - Seção 3 ISSN16777069 N2 46, segunda feira, 9 de março de 2020
----------------------------

Processo Administrativo n2 12194/2019.
A Prefeitura de Simões Filho, através da Secretaria Munic'p:li ~1\l

público aos jnteff~ssados o Instrumento de Cl1arnamenlo Publlw
técnica, ações e serviços de saúde no ambulatório (jp eSpt'·C1illidad,J OH
SITUADO NA AV. WASHINGTON Luis. S/N, ESrRAllA DE CANDEIA' fllHC
assistencia populJçào por um períOdO de 74 iVlntt~ l' qU<Itr(:) ml;-.;>')
publicação do resumo do (Dntralo ni) impr('I1~,1~Jf,(i;): ..YilÜfml.'
Instrumento e selAS Anexos, estando o pft":'('rltr ChMIl,ln1t;>ll\(; r ..d,·' I
Estddoal n~_ 86117/200l ;1 Lt,'1Ml.Jf\i(iP;ll n ~ ~Wj2(!l[). :).,J('r~l(1 M;;,
I, I . 1' ~ i=. t~><-..---------c:J-----'--~-:~-,-----::~-----~~------~

CONTRATO N'027/Z0Z0, VINCUlJlDO À rOMADA OE PREÇO' N' 001/2020
CONTRATANTE: O FMAS DE POTIRAGUÁ/BA, inscntc 110 CNPJ 1)"'13.631.360/0001-33.
CONTRATADA. PREMIIJM PRESTACAODE SERVICOS LIDA, CNP;: n' 03.557.657/0001-42,
OBjElO: Construcãc de UfP Centro de Cunvfvencc. t;,) c,(~{j; do Município de Potiraguá
coníormc ('spt'CifIC';;,Oh (' condicóes const ante. cdn 'Iõ fP n~OO1/2020 e seus

Federal n\l8.666/93 t'~. suas

'~i'l ''\<',·''r. IL1l1pnl10 ';1"
77":p: I \1.':(' ito-,

rrne LE'I Fed.nG8.666f93.
Setenta e Sete Redis ~'

(i .~"'."r,r: t'lf.) t: ,~>lr· ~lj)fL,)(;'nl.<lçii,:
~'~;rif.."'\'~I(~.!H":\ CU1\i RA1.V~TF

:50 de medição.

:'I{[FCilURA MUNiCIPAl IX Qur['\~ADAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 10/2020

Abertura. 20/03/2020 às 09hOOmin. (horário de Brasília]. Obieto: Aquisição de 01(um)
veiculo automotor, Tipo carmnhcte. SEMINOVO, Com no mecimo 4 (quatro) anos de uso,
Versão cabine dupla, Capacidade para 05 (cinco) pessoas incluindo o motorista, OS(cinco)
portas, Cornbusnvel Diesel, Airbag frontal para motorista e passageiro, Sistema de Freios
ABS, Ar condicionado. u.reçào Hidráulica, Motorização mínima de 2,8, potência mínima de
).00 CV, Capacidade miníma da caçamba 1100 litros. Capacidade de carga 1000 KG
,![~iHJt:'fldlJ~' ,,(j!i(_'t";~,d,) oa :'~t'(lL'LJ:I~i~:lull,ÇIi.JJI J!... ":'0'1,,;,::..( ,~,v, (.ünl0rrne d~ di~pú~u;.ot.':"
': 1<; e,:>pl'cific;\çÕL'" ;ontidilS no termo de referênci;'!

(b il![t:'r' ..".:SilrJosl1\)df'f~oühlt~r inform,:Il;ões eícI" () Edital e seus anexos no
i.~~idprf.'r;ue!('[rUi'ii~() w\l'-.'w.qu(-~irnadas_ba.gov.br ou n.1 :)ald Comissão Permanente dE'
licjtaç~;o ';il,uad'-J ii'" flraçêl Everaldo Procópio de Ollvt~ira, '. u 97, Centro, Queimadas.
E\L,ido di! Bahi;::, CE~': ',UU~60-00C. qO hora,k) da...OHhOOrnin ", 12hOOminh e das 14hOOmin
,1) ~7hOOinlil

PREGÃO PRESENCIAL N' 11/2020

!\berhHi): 20/03/2D20 dS 14hOUrnin. (horário dI? Brd~,jliél). Ohj"'IO; Registro de preços para
1 ôlquisiçJo d(? dutornoti'J<h para rn"Jnutenç.;'lo de v(;Íc,j,,;, pertencentes êI Secretaria
Municipal de do município dp qlJeirnad'I" Sahia

Os i!lt"(l-"~~ddos P,')(.tr-rilO obt(·! i'lforrnaçÕf'5 e/oH () Edital e seus ane)(t)s no
LV ,,] ~ ':" "t

~1(i!Jç;~Q .,i(;.l'iC'.]
!~',t:ld(.l d;l h.-,hi--

~' 97, Centro. Queimadas
: ;.'hOUminh e das 14hOOmin

;:1'. n,-Jl(,:ndr> 202fl
(Li ",'),;.y\ ,\l :)A CRU?

Pf'i:lI!!:,JK;\ ','llJNIC.IP/\L DE HIM:HI\ i ,)AS NEVES
EXTRATO DE CONTRATO

(orllrato nO 69//(1)0 Contratantes: O MUNICípIU De R1ACl1i\O DAS NEVES e a [mpr'esa
a M&V COMERCIO CE PEÇAS E SERViÇOS MECÂNICOS lTDJ\. inscrita no CNPJ sob o n~.
O(J_24d ~4li<K)Ci : I ~)";':['): C'-;lJt:;,lii\d:.l dr: li I fV:IC'lilllf'r:W r~jturo L
parcelado de peça', destinados a manutenção 01'1 frol;i de vercules e máqUinas
pertencentes J e~tf' Munictpio. Vigencia do Contrato: 04/03/~()20 . 31/12/2020; Valor: RS
3J.430,OO (Trinta.::: três /TIII, qllatrocentos e trinta reais); Assinam: Miguel Crisostomo
8on;e,> Nf'tu pelo rvlU:lkípio e Rogerio Aguiar, pelo contratado

PREFEITURAMUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOSN' 4/2020

1\ PHf"IDFNTE!PHFGOEIRA DA CPL DA f)REFEITUI~1\MUNICIPAL DE SAUNAS DA
l'f~alilarâ ;1 seguinl€ liCitJÇ,)ü: Ton:ada de Preços n!! 004/2020 -
f.'!nprp-;J pan 3 execução de wr\/iços de pavimentação em

i ~"'IE'<,';,,CpSitr Rorgf·S. 2" Tnvi's":;;1 (fc'°.-jf Bor~ws. Travessa Correia e
di',\I,L, Sdillld:, 110 fvhi!1":lpIU 01

e ,tabelecidas no Anexo I do

, 'rtal da TransparênCIa
',\~r obtidas pelo e-mail

dI' fcvN('iro de 2020
f 'ONSECA

AVISO DE liCITAÇ/l..O
1f)fv"{~DA OE PREÇOS N" _~i2(J/ '

'Hi . I ri'!· ,JiUNICIPAl DF SALINAS Dt\

O~,"::' .;1'_'),1 ihif,l prt::'sLa~i'i('r_~c'';l~r"'Jt,.( ,Ie (dOrn!.1 do Cemitério do
;'.:;~1Ilc d~' :,:._);~ ;;.;' _k >.11:,1,,:, r,(! Ml:nldpl(J de ).-oi,r~,hda ~.:.) -(~arida, c.onforme condições

,~l·-,:p(;d.l" no .\nf!h) I do Edital ';,1:;1: 26/03/2020 - Horário

o lditai en(l.)fllrd·~e disponível no Pnrtal dê! Transparência
(www_'-.allnasdamJrgd,'lda.b\l.lo.org.br). Informaçã!~" podelll <;er obtidas pelo e-mail:
licit03coes".1lina:..dJtl'!i-lrgarrd3(ª,gmail.conl Tel. 075 ~6:,9-106]

Salina~ da M:Hgarlda-f:;f.., r; de março de 2020.
PATRínA ANDhAJF FONSECA

PREFf:!TUIV\MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
AVISO DE lICIIAÇíio

PH.tlJAO PH.t~ENCIAl ;'w~' jl2ul

o t\i1l1J,;(lí -, 'Je ~,_M,lria d,j VI~ória .. Ba. torna publico que no dia 19/03/2020,
,'J" -H):JOli Av,'.:id'-l 8r3:.il, 723, SéU1L'1M,lria Ii,i Vitória - Bahia, CEPo47.640-
0JO. [l" Sal;-, cit: s,:r;io recebida,> propostd!> r1.:'iatiVd:- ,;0 pp n~ 005/2020, objeto:
C:intr.Jtaç.1o rit' ~Jnpr(''5despecia!i7ada para prest,)çiio de ~;:'rv;w de forma continuada de
hr)"pedilg\'~rn par; r;(;';SOdS de~;te ~llunlCipi(). qUf' ',I' de~,i;')GllTlpara Salvador-BA para
tr.Jt,~nwnlD de Sdl;lJf' çonfOi"iTle Edita! E' anexos, co~'d(lliTle tt;:t;J e anexos. Edital na integra
lii:-.pQnive! n') ~-'nd,_'r(''..oW\"w,\.ant<ln-tM'ddavitorj;:J.I.,id_r.Ov.b' 'ijriQ Oficial do Município)
;'\,1,11(;1(':,illÍi. :i~;d'.•,!' 77 ~(i~J·-8~I07

b dr m;l!ço de 202U
)ORIO DA SltVA

PRFP'ITIIRII MI.INICIPI\I n~ <;MITMJA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSN. 5/2020

o Município de Santana. Estado da Bahre. torna pub!«-o que n\, di.!
às 09:00h, serão recebidas propostas relativas à Tornada de Preços ri 9 OOS/_1();~C
como Objeto: obras de Pavimentação Asfattica de Diver sa-. Rll<J:'.do Centro j.-l ~:,d,idt·
Município de Santana-Bahia. conforme descrito no Lote! l' ororero- !),_l"'(0' ,1nexo ,
Edital. CT nt:!866124/2018 (R/CAIXA lO5l478·13(il01F, Fdlt,w./ !'tC.'I.y','H,C:,\",
Iicitacecgusantana.ba.govtn.

Santana.Bá. f, de Il1drrJ~dp 2020
MAI5A (RIS TIANt Nt:\'tS DE i\LMtilJ;\

Pr>'sidt")r,' da rPi

fMAS PREFEITURAMUNICIPAL DE SAN! ANOPOLl~
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃD PRESENCIAL N' 3/2020 . SRP

o Município de Santa nó polis, através de seu Prefeito terna PUbIICü. que tn'
homologado em 06.03.2020 o procedimento do Pregão N 9 003SRP/202U. u-orovso
administrativo N9 016/2020, tendo como OBJETO: Aquistçào de materrai dníát.co
pedagógico para atender a rede básica de ensino infantil termo de cornprorntsvc p,H n9
201305289 - FNOE, visando atender demanda da secreta na municipal de educação. do
município de Santanópolis/BA, para O exercício de 2020, com a seguinte benehcrana L'

valores estimados: Licitante Vencedor: LOTE ÚNICO: ORION EDITORA E COMERClU
ATACAOISTA E VAREJISTADE BRINQUEDOS RECREATIVOSEIRElI, CNPJ NO 24.565 199/0001
63 ~ RS 20.248,80 [vinte mil duzentos e quarenta P oito rpili<; f' oitent;'l (f'ntilvn<".l

Santanópolis~BA, 6 de março de 2020.
JOSÉ HORIN LIMA SANTOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NV 2/2020 - SRP

o Município de Santanópolis, Jtraves de seu Prefeito torn.] pubij«), qu"
homologada em 05.03.2020 ° proc~dirnento do Pregão N_~ 002~HjJ/202D_ prUCt_'~',l'
administrativo nº 007/2020, tendo corno OBJETO- Forn\~(imento u(: ;';;;!(.:'HTI'.'Jlru·
Material Escolar para confecções de Kits escolares par<l alunos l' pr(Ai~SI(JJ';iJl\ li" ~t.'o,'
municipal de ensino do municipio de S(lntanópolis/BA, par" o eXN(.lci(l rk . ~],IU(OJn ,\
seguinte beneficiária e \/alores estimados:

Licital1k Vf'nCf>dnr

LTOA CNPJ: N!? 73.693,665/0001-00 RS 36<1~)91'),OO(I! Ple')!o<; P ',1"0,"("1[" -, q~'rl!r,;
novecentos e noventa e seis rl~,1is).

LOTE II: MASKATE DISfRIBUlDORA DE PRODUTOS Dt PAPELARIA f /'I.Hfv1ARI!'JH('
lTDA CNP1: N!? 73.693.665/0001 UORS _~g,998.7C (tnnl~; 10' '10\/(:' mil_ nOVP,-p'It,)· .' ·'uú·-··
t> oito rt'itis e '5ett'nta centavo'.)

LOTE ill: UNIVERSO DAS rARDA~~Ir-JO COM COM IT[)r~ ('"',W;
72 RS 61,999,80 (sessenta e um mil, nOV(~(E~,'lto~E' fH)V,-'nla (' IlUVI'
centavos).

LOTE IV: JOSENILDO JESUSDOS SANTO~ ME CNPL N'" 13 7116~()H/U{)I_;:
RS 78.700,00 (setenta e oito mil e sel(~C(:ntos rediS),
LOTE V: GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERViÇOS lIlJf, CNrJ N"

03.230.915/0001-81
RS 56,790,00 (cinquenta e seis mil, setecentm e noventa reimi

Santanópolis-BA, 5 de março de lu2ü
JOSÉ FlORIN LIMA SANTO',

PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTO AMARO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOSN. 7/2020

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro - Bahia, torna públic.o que, recêbera na
COPEl, situada na Praça da Purificação, s/n, Centro, Santo Amaro - S(ihia, no rredlo d;'J
Procuradoria e Controladoria do Município, no dia 23 de março de 2020, ,~l')09 hora,>
propostas devidamente lacradas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA /~
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO De CAMPO Ot
FUTEBOL, A SER IMPLANTADA NO BAIRRO DO ACUPf. COM RI CURSOS00 curJlPATO Df
~i.V;,:'~í "i' ,:'",;' wl' ~ , :'r" I"'"

INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS
O Edital estara dlsPonlvel

https://doem.org.br/ba/santoamaro/edrtars. Santo Amaro
Informações atrav~s do telefone· (75) 3241-2269 Email

JOSEMAH MAkJO U[ SOuLA i\L 1'.;1:
pr('<;;der'tL' Ij<.; COPf,

PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTO ESTEVÀO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 1119 16/2020

(\ PRrrflTIIRr, IV!I!"'JI('PI\' [lr "I\!\rr('l .C,Hvt,Co ~.. "',.'., ~-I !

)avde lOlna JJulJlICO qw,-' I~dll!dld ploceOlfll<!lIlu 11(.lldlüIIU, "u ""\,"'.I,,,,,.>o;"j,. i'IL'r:',''';
Presencial n2 016/2020, destinado a AQUISiÇÃO DE MATERjAI~ f:., EOljIPAMENTO')
ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES De ,AUl>f BUCAL OUt
COMPÕEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ESTEVÃO.. rorn .Jbf'J"llIIl dto
certame prevista para o dia 19 de março de 2020, às 08:30 horas, na sede da ')('Ut:'tJJ I,)
de Administração.

Informilções disponíveis no:) sede Pr,At.'lturJ. J,:.,':_·iÚ l' r~'i)d
santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br'. Para aquiSição de edital e am')«.IS <l((;",'-.'lr L) "itr
https:/ltransparencia.santoestevao.ba.gov,br/

LEONARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA 1AR,\N 10
Pregoeiro

ROGERIO DOS SANTOS COSTA

PREFEITURAMUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' 1/2020


