
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC HÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 26/2022 - CREDENCIAMENTO N°. 02/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇA0 DE SERVIÇO 

Contrato n° 28/2022 

O MUNICIPIO DE RIACHAO 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 Juridica 
sob o n°. 14.100.747/0001-26. neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro, casado, funci-
onário público, residente e domiciliado na Avenida .1k n° 110. nesta cidade de Riachão das Neves(13A), portador do CPF 
698.270.875-68 e Identidade n°. 0655529896-SSP/BA, na qualidade de Prefeito Municipal e de outro lado a Empresa 
SAMENTAL EIRELl. pessoa juridica de direito privado estabelecida na Rua Pastor Jorge Dias, n°48, casa 1, Morada 
Nobre, CEP: 47.810-136, na cidade de Barreiras/BA, inscrita no CNPJ sob n°18.879.104/0001-83. aqui denominado Con-
tratado. neste ato representado pelo proprietário Sr°. Danilo Dias da Cunha, brasileiro, solteiro, médico, domiciliado na 
Rua 03 Norte SN LT 01 AP, n° 1303, Aguas Claras, CEP. 72 000-000, na cidade de Brasilia. portador do CPF 
006.064.461-33. conforme 2' Alteração Contratual Consolidada de 26/10/2021, com base na licitação do Credenciamento 
n°. 02/2022, originado do Processo Administrativo n° 26/2022, conforme Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
Constituição Federal de 1988, caput art. 6°, resolvem celebrar o presente Contrato n° 28/2022. no valor global de R$ 
1.256.000.00 (um milhão e duzentos e cinquenta e seis mil reais), tendo como objeto Credenciamento de empresas pres-
tadoras de serviços médicos em Psiquiatria Adulto e Psiquiatria da Infância e Adolescência, exames complementares di-
agnósticos na área da neurologia, cardiologia e pneumologia para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Mu-
nicípio de Riachão das Neves, em cumpnmento aos regramentos do Decreto Federal n° 5.504/2005 e da Lei n° 
10.520/2002, mediante as seguintes condições. 

Cláusula Primeira - DO OBJETO - Cláusula Primeira - DO OBJETO - Credenciamento de empresas prestadoras de ser-
viços médicos em Psiquiatria Multo e Psiquiatria da Infância e Adolescência, exames complementares diagnósticos na 
área da neurologia, cardiologia e pneumologia para atender ás demandas da Secretaria de Saúde do Município de Ria-
chão das Neves, em cumprimento aos regramentos da Lei n° 8.666/1993 e Constituição Federal de 1988. caput art 60. 
conforme especificado abaixo: 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (ESPECIALISTAS) 

Run 
_..._ 

Especificação 1 Quant - Unir!. Vi'. Untt. Vr/12 meses 

01 

Atendimento Médico em Ambulatório com Realização 
de Consultas e Procedimentos na Especialidade: 
Psiquiatria (por consulta/atendimento realizado) na 
Especialidade de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência. Descrição do Serviço: Consiste na 
realização de consultas/sessões para tratamento e 
diagnóstico de deficiências psiquiátricas, com a 
possibilidade de eventuais atendimentos em situação 
de urgência em domicilio e auxilio por interconsulta aos 
médicos do Hospital Municipal. atendimentos em modo 
de Telemedicina de acordo com necessidade e 
disponibilidade do profissional. Realização de 
Consultas na sede e nos povoados (Entroncamento, 
São José e Entroncamento) 
Quantidade Máxima de Atendimentos/mês: 100. 

1.200 Consultas R$ 200.00 R$ 240.000,00 

02 

Atendimento Médico em Ambulatório com Realização 
de Consultas e Procedimentos na Especialidade: 
Psiquiatria (por consulta/atendimento realizado). 
Descrição do Serviço. Consiste na realização de 
consultas/sessões para tratamento e diagnóstico de 
deficiências psiquiátricas, com a possibilidade de 
eventuais atendimentos em situação de urgência em 
domicilio e auxilio por interconsulta aos médicos do 
Hospital Municipal. atendimentos em modo de 
Telemedicina de acordo com necessidade e 
disponibilidade do profissional. Realização de 
Consultas na sede e nos povoados (Entroncamento, 
São José e Entroncamento) 
Quantidade Máxima de Atendimentos/mês: 200. 

2.400 Consultas R$ 150,00 RS 
360.000,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

Item Especificação Quant Unld. Vr. Unit. VrJ12 meses 

03 

Médico Especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem para realização de Monitorização de Pressão 
Arterial Ambulatorial 24 1-IS (MAPA) (por procedimento) 
a ser realizado na Unidade Básica de Saúde de 
Riactião das Neves com Equipamentos e materiais dos 
credenciados sendo os dados captados e registrados 
através de sistema especial via web com emissão de 
laudo à distância via Internet. incluso instalação e 
treinamento. Os aparelhos necessários para realização 
do MAPA, bem como a manutenção preventiva e 
conetiva será de responsabilidade da 
contratada. Emissão de Laudo em 24 a 48 horas após 
exame. Referência; Pacientes agendados através da 
Central de Regulação Municipal 

400. unid. R$ 200.00 R$ 80.000,00 

04 

Médico Especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem para realização de Monitoramento por sistema 
Holter 24 horas (por procedimento) a ser realizado na 
Unidade Básica de Saúde de Riachão das Neves com 
Equipamentos e materiais dos credenciados sendo os 
dados captados e registrados através de sistema 
especial via web com emissão de laudo á distância via 
Internet, incluso instalação e treinamento. Os 
aparelhos necessários para realização do Holter, bem 
como a manutenção preventiva e conetiva será de 
responsabilidade da contratada. Emissão de Laudo em 
24 a 48 horas após exame. Referência. Pacientes 
agendados através da Central de Regulação 
Municipal. 

, 

400 unid. R$ 200,00 R$ 80 000.00 

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO (CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA e PNEUMOLOGIA ) 

-Item Especifica_Oo Catara Unld. Vr. UnIt VrJ12 meses 

05 

EXAMES COMPLEMENTARES DE 
DIAGNOSTICO 
Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de Telediagnóstico em exames de 
ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) com 
realização, interpretação, diagnóstico e emissão de 
laudos. Descrição: Prestação de serviço de análise de 
Eletroencefalograma (EEG). captados e registrados 
através de sistema especial via web com emissão de 
laudo à distancia via intemet, (incluso instalação e 
treinamento de técnicos responsáveis pela realização 
do exame). Em seu Quadro Clinico devera constar 
Medico especialista em Neurofisologia para confecção 
dos Laudos de exames de EEG. O aparelho para 
realização do Eletroencefalograma (EECG) será em 
regime de- comodato e os demais necessários para 
transmissão tais como Notebook como a marnitenção 
preventiva e corretiva será de responsabilidade da 
contratada. O exame devera ser realizado no Hospital 
Municipal de Machão das Neves-BA. 
Emissão de Laudo em 24 a 48 horas após exames. 
Referência: Pacientes agendados através da Central 
de Regulação Municipal. 

400 unid. R 300.00 S R 120.000.00S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

06 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
Contratação de empresa especializada para realização 
do exame Potencial Evocado Auditivo (BERA) a ser 
realizado em Unidade de Saude de Riachão das 
Neves-BA com Equipamentos, realização. 
interpretação, diagnóstico e emissão de laudos e 
materiais serão de responsabilidade da contratada. 
Referência: Pacientes agendados através da Central 
de Regulação Municipal 

400 unid. R$ 300.00 R$ 120.000,00 

07 

EXAMES COMPLEMENTARES DE 
DIAGNÓSTICO 
Contratação de empresa especializada para realização 
do exame P300 POTENCIAL EVOCADO (Potencial 
evocado auditivo de longa latência-P300) a ser 
realizado em Unidade de Saúde de Riachão das 

400 unid RS 300.00 R$ 120 000.00 

Neves-BA com Equipamentos, realização, 
interpretação, diagnóstico e emissão de laudos e 
materiais serão de responsabilidade da contratada 
Emissão de Laudo em 24 a 48 horas após exames 
Referência: Pacientes agendados através da Central 
de Regulação Municipal 

09 

EXAMES COMPLEMENTARES DE 
DIAGNÓSTICO 
Contrafação de empresa especializada para realização 
do exame ESPIROMETRIA. Descrição Espirometria 
com Broncodilatador a ser realizado em Unidade de 
Saúde de Riachão das Neves-BA com Equipamentos, 
realização, interpretação, diagnóstico e emissão de 
laudos e materiais serão de responsabilidade 
da contratada Emissão de Laudo em no máximo 24 
horas apos exame. Referência: Pacientes agendados 
atreves da Central de Regulação Municipal 

200 unid. R$ 200,00 R$ 40.000.00 

09 

EXAMES COMPLEMENTARES DE 
DIAGNÓSTICO 
Contratação de empresa especializada para realização 
do exame Polissonografia Descrição Polissonografia 
ou exame do sono e um teste multiparametrico 
utilizado no estudo do sono e de suas variáveis 
fisiológicas È geralmente realizada a noite e registra 
as amplas variações biofisiológicas que ocorrem 
durante o sono. Riachão das Neves-BA com 
Equipamentos. realização, Interpretação. diagnóstico e 
emissão de laudos e materiais serão de 
responsabilidade da contratada. 

120 Unid. R$ 800,00 R$ 96.000,00 

- 

R$ 1.258.000,00 VALOR GLOBAL Cum milhão e duzentos e cinquenta e seis mil reais) 

Cláusula Segunda - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta 
da seguinte Dotação Orçamentária: 

Unidade: 0205001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atividade: 10.301 005.2.034 - Gestão das Ações dos Serviços de Saude - Rec. Prtpnos 15% 

10.301.005 2.035- Gestão do Bioco de Manut das ASPS - Atenção Primária 

10 301.605.2 036 - Gestão do Bloco de Manut das ASPS Atenção Especializada 

10.301.005.2.048 - Gestão das Ações dos Serviços de Saude - Rec. Vinculados 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Fonte de Recursos: 1520- Saúde 15%. 

1600- SUS 
1621 - SUSSESAB 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

Cláusula Terceira - PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor total do presente Contrato e de RS 
1.256 000.00 (um milhão e duzentos e cinquenta e seis mil reais), conforme abaixo: 

§ 1°- Nos preços ofertados na Proposta já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, segu-
ros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que. direta ou indiretamente, impliquem ou venham a impli-
car no fiel cumprimento do presente Contrato: 

§ 20 • Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto, devidamente atestados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde e as Notas Fiscais/Fatura deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Saúde de 
Riachão das Neves-BA. CNPJ 11 246 331/0001-22, Inscnção Estadual isenta, com sede na Praça Municipal n°27, Ria-
chão das Neves(BA). 

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota FiscallFatura, o documento será imediatamente de-
volvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será 
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual 

Clausula Quarta - DA VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO - O presente Contrato terá vigência de 12 metes inician-
do na data da assinatura, ou até total cumprimento do objeto. ou enquanto houver necessidade por parte do Municlpio. 
prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

Clausula Quinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO- A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da presta-
ção dos serviços e fornecimentos, será realizada pelo Municipio de Riachão das Neves (BA), por técnico designado na 
forma do Artigo 67, da Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 1993. fiscal de contratos o Sr Ronilson José Martins de 
Almeida foi designado conforme Portaria n°3712021, de 10/01/2021 

Clausula Sexta - OBRIGAÇÕES DA CQNTRATADA - A Contratada se compromete a executar o serviço ora contratado 
nos locais, horários e dias definidos pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, nesta cidade de Riachão das 
Neves (BA), previamente agendado 

Parágrafo Único - Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato 

Clausula Sétima - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável na forma da Lei, por quaisquer prejuizos pro-
venientes de vícios e/ou defeitos no serviço contratado: 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Municipio de Ria-
chão das Neves-BA, para reparação desses danos ou prejulzos, 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má admi-
nistração do Contratado, 

c) Manter durante toda a vigência do Contrato todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresenta-
ção da proposta 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os serviços que, a juizo desta, não forem considera-
dos satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado, 

e) O Contratado é o único responsável pelo serviço que vier a fornecer 

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO - Conforme Art 77 da Lei 8.656/93. em 
caso de inadimplernento por parte do contratado. o Município de Riachão das Neves (BA) poderá aplicar as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejulzo das sanções civis e penais. se for o caso, garantida 
á previa defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância - Advertência: 

b) Para infrações de media relevância - Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato: 

c) Para infraçães de cirande relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

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

CEP 47970-000 - Riacháo das Neves/BA 

1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato: 

2 - Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação: 

3 - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo 
de até 02 (dois) anos. 

4 - Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 
87, Inciso IV. da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente licitação, o future contratado poderá 
ser penalizado conforme abaixo 

1 - atrasq_de 01 (um) a 05 (cincolsfias no f ar nento do objeto - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos 
produtos entregues em atraso, 

2 - atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos 
produtos entregues em atraso. 

3 - atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, com as 
cominações previstas neste Edital 

§ 1° - O valor das multas será obngatonamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros 
créditos relativos a este Contratado, eventualmente existente. 

§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o contra-
tado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas 

cláusula Nona - DA RESC1$ÀQ CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, 
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93. de 21 de junho de 1993. observadas suas posteriores alte-
rações. por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público Constituem motivos para rescisão deste con-
(rato: 

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

b) a paralisação do serviço contratado, sem justa causa e previa comunicação ao Municipio de Riachàc das Neves(BA): 

c) a subcontratação. total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou parcial. 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Municipio de Riachão das Neves(BA). 

d) o descumpnmento de determinações regulares da autondade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução. 
assim como seus superiores. 

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

f) a decretação de falência ou 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: 

1) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autorida-
de da esfera administrativa a que esta subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato, 

j) a supressão de objeto por parte da Administração. acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1° do Artigo 65. da Lei Federal 8.666. de 21 de junho de 1993. 

I) a suspensão do serviço contratado por ordem da Administração, por prazo supenor a 120 (cento e vinte) dias, exceto 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, 
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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 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos peta Administração decorrentes de Serviços Ia realiza-
dos. 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 forturto ou de força maior, regularmente comprovado. impeditivo da execução do contrato 

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n° 8666. de 21 de 
junho de 1993. não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Clausula Décima  • DA SUBCONTRATACÃO - E vedado a CONTRATADA delegar ou transferir a terceiros. no todo. os 
serviços objeto deste Termo de Contrato 

Clausula Decima Primeira - PUBLICAÇÃO - O Municipio de Riachão das Neves-BA providenciara a publicação do pre-
sente Contrato, em extrato. no Diário Oficial do Municipio de Riachão das Neves-BA, até o quinto dia do més seguinte ao 
da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8666, de 21 de junho de 1993 

Cláusula Décima Sesunda - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves - Estado da Bahia, 
com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seta, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 ((rés) vias de igual teor e forma, na pre-
sença das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanharam e subscrevem o presente Contrato, jun-
tamente com as partes, depois de lido e achado conforme 

Riachão das Neves-BA, 03 de março de 2022 

MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - (BA) 
Miguel Crisostomo Borges Neto 
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Quarta-feira 
9 de Fevereiro de 2022 
2 - Ano - N° 2774 Riachão das Neves 

Diário Oficial do 

MUNICIPIO 

III 

Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2021 — CHAMAMENTO PUBLICO 03/2021 

AVISO DE CANCELAMENTO DE CAMAMENTO PÚBLICO 

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Riachão das Neves (BA) comunica aos 
interessados e a população em geral o CANCELAMENTO do Chamamento Público para 
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços médicos em atendimento especializado em 
Psiquiatria Adulto e Psiquiatria da Infância e Adolescência, exames complementares diagnósticos na 
área da neurologia, cardiologia e pneumologia para atender às demandas da Secretaria de Saúde 
deste Municipio. Publicado também no Diário Oficial da União em 23/12/2021, Seção 3, p. 271. n° 
241. Posteriormente será publicado aviso para novo Credenciamento. 

Riachão das Neves (EA). 08 de Janeiro de 2022 

Max Wellier Crisóstomo Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL- E5GX2/EZNO3LIFIAFA66SXW 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICIPIO 

Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHÃO DAS NEVES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/2021 — CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Riachão das Neves (BA) comunica aos 
interessados e a população em geral que realizará Chamamento Público para Credenciamento de 
empresas prestadoras de serviços médicos em atendimento especializado em Psiquiatria Adulto e 
Psiquiatria da Infância e Adolescência, exames complementares diagnósticos na área da neurologia, 
cardiologia e pneumologia para atender às demandas da Secretaria de Saúde deste Município. Os 
interessados poderão se credenciar na Secretaria de Saúde deste Municlpio, no período de 
22/12/2021 a 22/06/2022, das 8h às 13h. Bases legais: CF/88 e Lei Federal 8.666/1993. Cópia do 
Edital estará disponivel em http://Dortaldatransparencia.riachaodasneves,ba,gov.br mais 
Informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações e Contratos, das 07:00 às 13:30 min.. de 2a 
à 6a feira, pessoalmente, através do telefone (77) 3624.2136/2233, ramal 28, ou através do e-mail 
"rnlicita@hotmatl.com", á partir da divulgação deste. 

.Riachão das Neves (BA), 20 de dezembro de 2021. 

Max Wellier Cnsóstomo Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: EBWBSVNOFV6R9201EDHS7W 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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