
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

t itia 1 VIVI' \ II: \ 1I ' I P 1'1:1 • lAl. 

rv. I RA lu Ui 'RI s I [st, Si oi MU\ ( 1s. 

Contraio ii M12022 

0 si 11'1(1 1)). ft I st II k O DA s SE) Ls. I Niado da lialuta.pessoa nimbe.' de devam público Miemo esbaldes:alo lia Praça IS Intricam) 
n". 27. (entro. na cidade de ifiachão das Nese. IltA ). inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juritlice Solí o a '. 14.100.74710001.26. neste ato 
representaiks pelo Sr. Miguel Crisóstomo Burges Neto. brasileiro. casado. funcionário priblistr. residente e domiciliado na Avenida .11; ri" 110. 
nesta cidade de Rinchas, das Neves (BA). portador do CM' 698.270.875-68 e Identidade a" 0655529896•SSP/13A. na qualidade de l'irteito 
Municipal, e de outro lado. como Contratado, a pessoa 'bica ENIEIÁNIA ALMEIDA DE SOUZA. Cariem de Identidade o" 09.019.854-90 
SSE/11A e CPI na 639.570.355-20. residente e domiciliado na Rua São José do Riu Grande, N^. 30, Distrito de Riaclulo das Neves • DA. em 
continuidade e conforme autorira0o constante no Processo Reinai/rio Pregão Presencial o'. 06.2022. originado do Processo Administratiso n-
33[2022. tendo como objeta contemplo de empresa pura prestação de seniçue no ternecimento de refeições c hospedagens na sede do 
Minai:feio. no distrito dr: São Jose de Rio Grande. Distrito de Cariparé. no Distrito Entroneurnento. e nu Strinicípiti de Barreiras 13A. conforme 
condiçOcs previstas no respectivo Edital e também conforme nossa 'imprima de Preços. tudo eia confonniflude cum a 1 ei Federal o' I 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Wats justo e acordado o presente Contrato. que Ne regera pelas Clausule, seguintes 

Cláusula Primeira - O OBJETO - Contristação de empresa o fornecimento de refeições no Distrair de Sc' Jose do Rio Cirande. nen: Slainelph,

c0111"rule dossai ProP1ssia de Preços. tudo em conformidade com atei Falem! n". 8 666. de 21 dc junlxi de 1993 c mus alterações posierisire. 

Ittfl - 06 - REI+ it,ÕES NO tmsritri o shit irtSt. lxi Kit, rikNmitt. 

—01.‘S I ¡DAI)"   Ç, 
li 1-.31 IfESII ItIÇ.À()1)0 I PRI)111 11) e/ou I. IT A121() AI. 

IsERVIS 
NIDADE 

AI SIOCO. contendo feijão. arroz. galinha 
caipira. cante de bode. macarrão. costela de 
gasto. carne de perco, bife. peixe. salada de 
folhas. cenoura. suco de frutas. 

VALOR f(ITAL 1(5 91000.00 (noventa e tnU mil ruis). 

ISsidadc 3 froo 
1 

RS -11.00 

LOTE 01- REFEIÇÕES NO MS 'RITO SÃO JOSE DO RIO GRANDE 

rrEm DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

JAN.I AR contendo feijão amiz. galinha 
caipira, cante de bode. macanão, custeia de 
gado. carne de porco, bife. peixe. salada de 
folhas. comera. suco de frutas 

UNIDADE QUANT. VALOR VALOR 
ESTIMADA CNITARIO Tona_ 

Unidade 3.000 RS 31.00 RS 93.000.00 

Valor 1% tal RS VI; 110031111noventa e Ire, Mil reais). 

1.1 - Híjclix anilo uusellaw ildequa00 dias ser% ices no atendimento do seu promisito. o Município de Riaclião das Neves-DA se naersa dilNito 

de. meMilo dormite o execução dos venii;o5- introduzir modificações no objeto. resguardando o dinfilo do Contraindo. qUanlo /11Ps serviço. 

Clatisalkhegartifit - DA VIGEN(1A 1 IX) PRA/0 DLEN,Ilt t 3/40 -A %maneja do presente ( nainilo sera ale enquanto houver i necessidade 
dos scrsiçrs contratados ou lige 31 dc derciiihro de 2022. pnsalecendo. para halos os efeitos. o que ocorrer primeiro. podendo ser prorrogado 
m ediante litunitevilaCen expressa das panes na forma do Anigo 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 senl apreciado pelo Municipio de Ritschao das Neves -BA. se 
manifestado equesamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do sentimento deste Contrato. devendo o documento ser pnmscoladis 
no Stienicipio de Rincheis das Nes-343A até a data limite de que trata este item. 

2.2 - O Gane:melo se abriu a inume. durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas mi 
peixe:No adminiemino. 

Claire& - INTERRUPÇÃO IR)S SERVIÇOS - Eventuais inten-upçães da execuçào dos se-riços pnoosaklíts por anuis° 
supersenientes. independentes da ventado do t'ontratado, conforme detrito nu Anlgo 393 do Código Cisil deverão .ser comunicados a11 
município de R exilar) das Neves-BA por escrito. tio prazo de 24 (vime e quatro) horas da ovorrencia Nesse caro. crileno do Slunicipio de 

N"` skr. ik Paralisnáo será° erulasatsadve1 Por igual Pendo a.. prato limar flUtiti para viiiiiprinvento flui obtem dele 
instioniento. 

Fone (77>3624.2132% 2136 Fax (77) 3624-2233 • E-mail mhata@hotmair com 



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 

AleitselAilearta IktEl'ASAtt.t.11(1,.(1,M1 ',JAREN - As desp:si . decorrente- ti u ewice e. ururau, eonerao New conta das Neguente. I totaçõe, 
Orçamentárias. 

01(1, í): 
2n111 • st t ‘II N 1)1 .1.1)M15 Is I IZAt, .1/40 Ir I INAN(' AS 
201(1 • 51( A11 • 1)1 I I II i( /RI' . 1 .A/1 R 1 It Itl•mo 
%Iro. sl M1 • 11 1\1R \I " " ‘I R \ 1 1 PI III it(liONO • si RI 1 11:1\ 511.51t 11'11 PI IR 15\10' 1(  s 
»vá. . ( 511 5 mEti. t 1 1 v PI t 1 \Ri ‘1 Pim 

51 • mi Di 511 .‘‘.11111 II / Kl t. 1(11)kb os, 
tos I. II , I \VI 5:( 5.1i 1)1 01 1(1A( 11AoltN• •1 Vis 
i1MI- 1 1 M11 511 \ 1)1 5551511 ci .1 Si ( IA 1 
.'/ 11.• i 51)41511 ••• 1PAI 1)1 1 1)1 \ \ I ) 

RI 1 \ RI 511 NR II' 51 Di 1 1)1 ( SÇVo 

11/¼ I IS IDADE: 
:5 1 )1)A s AÇÕES 
AO DAS AÇÕES 
A(1 DAS AÇÕES 

/ DAS AÇÕES 
) 

\I 1 I) 
Si Li5`. .13,111 
\ti 
5011 
Si / ilIs 51 1 115

DA SIL ̂ RE 1 ;RIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DA sa• nE mui RA. ESPORTE. LAZER E 1 RISMO 
DA salth-rAKIA DE INFRAEsTRUTURA E SERVIÇOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PA 5E( mi '5. Ivo MEIO AMBIENTE Et DOS REC. HIDRICOS 
1)1)5 •1.1(A Itt DL SAÚDE • REC. PRÓPRIOS (15%) 
DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL • REC. PRÓPRIOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL -Ml» 25% 
DA SECRETARIA DE EDI:CAÇÃO 

cl -1.i.t NIE 510 DE Dl SP1 1, 5: 
• 1 - 1 toiros sei ee.,1% de I CreCirON - reic.0:1 riS11:4 

dl •I O• II 5 111 RE( Rsos: 
14110.1(1 (1 1(5(15(11(015 51(105- \l \t O', 1 15",,, 
1501 RI 1 I 1:.st)'4 /RDINARR :s • 5,:w v INt til ADOS 
1402. 554 UI e 
14.1111 11 
14,011-1 5 55 

Clawla thunia VALOR 1 FORNIA DE PALIAMENTO () valor dos scr. iços ora emittanalos sere de RS 184.1100.00 (cento e oitenta 
mil reais), ate o dia 30 do Inas seguinte 110 da prestaçáo dos serviços, obedecidos os pn:5;oN constantes nu proposta apresentada pelo Einerte:Ido e 
constante no presente Pmcesso. 

5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos pára u execuçào dos serviços contramílteL de 
acendo mim as condições constantes neste PfOCCSSti de inesagibilidade de 'Mitigai) e na Proposta apresentada pelo Contratado. cernsiiluindo-
se a Unice rentuneraçao tio Contratado pelos seniças enntratitdOs e executadoS1 

5.2 - Atunieipio de }tanchão das Neves-13A poderá efetuara pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias crusectitivos, contadas da Oulo final .do 
penudo de .atlimpleinento de cada pareela estipulada: 

5.3-4) Contratado indicara. obn)taioriumente. em seus documentos de cobrança o número e a datada entissào da Nota de Empenho: 

5.4 - 5 Nota 1-isi;JI, 1 dtura iks cr u plcsi,i ,u o ‘010. ti., 11111105111 dc Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições incidentes.. paru Ene. 111: Cdt:114:010 
na ludiLe. de aeordo v00% o:Netogo 2''. ii ic si 1 IV da Instruçâo Normativa da Secretaria da Neveita Vedem' 12:3420 12. ou F111[111:11' ISCIN•10. 

eido incidem:ia. ou aluitiota e O respectiv efillUallrainent0 legal. sob pene de retençáo do Imposto de Renda e lia. COloribrisOcs sobre o
valor total (1,i iLIOCOMellt., fiscal. no liCrel:11111.11 Orre»pOrldi:111C a natureza do bem AM •:eise.;" 

5.5 AN Nota, I bean. kletrimoca. •Q'e serào liberadas para álpflnlitiaii pela arca seslorti e deverão maisr isentes de CITOS au 
01111»lt >em o que serao de Fortim Imediata (levolv ides ao Contratado pane ÇOnvi;e5eN; 

Atendido :ao disposto nas itens anteriores. O Municipal de R iaehao das Nexes•BA considera como data linal do liCrithill tk 
data uni seguinte a data çle entrega do documento de cohnuiça no local de pagamento dOis SCI"ViÇOS. a punir daqui sere obscn adi. 0 privo de 
ate 301trintal dias para pagamento: 

5.7 - E de inteira resminsabilidade do Contratado a entrega ao Municipio de Riaelnio das Neves•BA dos documentos de cobrança acompanhados 
dos sutis respectivos anexos de forma clara. objetiva e ordenada, que se Mo atendido. implica em desconsidcraçtto pelo Altatielpio de 
Itiachan das Neves-BA dos prazte•estabeleeidos para paganknto: 

ÇJJarsulsLSCAte - NWITA - Ent caso de inadimpiçiwento. por parte do Contraindo. de quaisquer dil?1VititliMii15 ou condições do presente t. fluindo 
no Contratado será aplicado multa percentual de 0.1'4;0111114 décima por cento) no dia sobre 0 valor global do Contraio. ate o limite ,k 2(10u tv iene 
por eet e ) do prazst para eveençail ti que dará erNejt :1 soa rescisão: 

Fone (77/ 3624-2137 2136-2  Faie (77)3624-2233 • E-mad milcita@notmaii com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 

ESTADO DA BANIA 

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

1 Iko,thla a niaitillipléitcia. a multa sani aplicada pelo Muito:imo de Nadando Mis Nes c' -

li 1 1 - A multa sara deduzida do valor liquido do faturamento do Contratado. Caso o %ator do (aturamento seja insuficiatte para cobrir a multa. o 
'murai:Ido scra convocado para complementação do seu valor. no prato de 10 (dez) tilax contados da data da convocação; 

6.1.2 -Não basearia qualquer importáncia a ser recebida pelo Contratado. este sara convocado a recolher nu Tesouraria do Município dc Rias:Ido 
das Nciss-BA. O valor da mullu. mi Prazo da 10 (dei) dias. contados a panir da data da conumicaçào. 

4.2 - Contratado. ciemilleado da aplicação da muita terá o prazo de 10 tdet) dias enoita:uns os para apresentar matoso ao Slionicipto de 
Rinchar] das !Vasas-BA (bis ida a EiSealiFga0 e o responsava! pelo Contrato. o reetuso Seri ençaillinhado à A$St-asarea hiridie3 que 
pruse.lera au seu csaine: 

6,11 - Apos o procedimento estribeis/eido no nem anterior. o recurso sara apreciado paio Ciahinete do Prefeito. que.podera relevar ou rido a 

4.3 - l ii, caso dc relasação da inana. ii 1.1111iiensio dc Reachavi da Neses•liA lesersa o direito da eiAltar perdas e danos porventura cabtsci• 
em ratão dis inadimplerneilla da outra." obrigasNloeS. não constituindo esta relevação cai nosacari contramal. nem desistência dos direitos mic 
lhe bacia asseguradas: 

4.4 - Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Praiano. rido caberá novo recuNo adnunistratis o 

Cláusula TISCAT&AL  - A liSsádliaçào atra reiW éollinfilie designa an. 67 da lei 8.664'93. 11 Sr.' Ronilsou Jase Maneis de 
Almeida foi designado conforme Portaria tf. 037/2021. da 04/01,2021. 

urjosola Jaya_h - at3N_SII)AIWS POR INAIMMPLEMEN TO fln CONTRAIO. çonfonna Art.  77 ria Lai 644/93 - liii caso de 
inadimplemento por parte do contratado. o Municiais) de Ribaldo 1AS Neves-3A poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas eunrianne a 
grasidade da infração, sem prejuízo das saniffics civis e poiait se for o caso, garantida a previa defesa em processo administratiste 
8.1 • Para infraciles de deraUctla relev6incia- Advertência; 

112- P-itailltçàtads; media rele1.Ancia - Milita de atê .5% (eine° por cento) sobre o valor total do futuro contrato: 

Si • Para infmcdas1k emule relo anela - Aplicação cumulativamente. das penalidades abaixo: 

ai Multa de até 10% (dez por cento/ Sobre o valor total do futuro contraio: 

In Raieis:3o tnirlinaid do contrito de:Nado da presente licitas*); 

ci Suspensão tempriniritt para participar de licitação e ititpcdtmeinti de contratar Iam, a %thitiitigra 31,Pühiicu no pruri. de ate OS lk:111 ..1 

MAIN. C 

tuiSsulo at,thiclanição de Inidritrcidade puni licitar ou contratar caiu aNiliiiinisiraçAi. iir"), lermos tlir &tipo ti" 111 çlki 

et 1 aderir' na 8.ti66. de 21 J4:311'1110 de 1993; 

el amgros eirt torrutolotortto do objeto OontniaJos coakus rus pteseme liçitrição o futuro contratado podara sei penabhado 

conforme abalso: 

8.4 - anue de III lunn a 05 tellitilillbas foro:1: 10"n° do0b1c19- Multa de ale 5%(eineo por cano) sobre o valor dos produtos ellin4tUca ein 
atraso; 

8.5 - taram de IJP_Isi.9 q 10 (dei) diria  golwa idjoslo objeto - Multa de atii 10% tdcz por ecntol sobre e valor cins produtos eirlicilugs em 
atraso: 

&ri Pim° superiqç  10 147.1 dj .02 si jina~kichr palme ensejar a tesaisilo do futuro contrato, cum as ecaninusts prn 'unas 
mame Istlital. 

1" - 10 valor das multas sant obngurrniann:nte deduzido do pagamento do objeto entregue COM atraso.. ou .de outros creditas ri:Laivos a 
este Contratado. esentrailinerne eSisten tes 

ti valor d.r. itliillOs pies isto nesta (inibida não tem carrilar collipenNal,t11,, C si Neil Paglinknlit) uuão eXitIlira o contratado da
nistninsabilidado de perdi)", e dano", siec),CNIlles da+ infru04.-.% cometida.. 

11 1/2 RI St ISA( ait,)N-TRA I t I - presente contrato regular-se-ri no que COilettIM o/4ua execução. inesecução 011 f05,:taái,

Pel‘'` 1111))”.1):1\ e` ti lei 8666193. de 21 de :milho dc 1993. obsenadas suas posteriores alicraçOes por suas clausulas c Mos os:siritos e 

prior usos do doem, publico. Constituam motivos paru teseiaão deste contrato: 

9.1 O não cuinpritnotto, cumprimento irregular /III lentidão no cumprimento de ChiUSillaS contratuais: 

Fone 177) 3624-2132 r 2136 - Fax (7713624-2233 - E-mail- rnbotaathotmail.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
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14 2 - A paralisas:ao III, tonieennenta do objeto contratados. Nein justa 551115551 e pec., ia 5:4 si 1 1 o e ..k:15 5 ao stimicipits tk Itmsbatt das Nes es-fiA. 

3 • 3 5irtIvoninaNdo. loial ou parcial. do obo:In colar:siado. associação a ouircio. tessa•• 00 transferêncm. total ou parcial. hem 1,5015111 ii 1 indo. 

co-a‘• 0 1110 9h ao.. sem prex ij comunicaçao ao Mutile ipio de Rim:luto tia, \ c...1 

11 -1 • ti ifeseumprimeoto de determinações regulares da autoridade desigtudu para acompanhar e liscabtor a sua execução. assim como seus 

• IINf 15 ote• 

9.5 • tona:tinirmo reiterado de falhas. na MOI t,,Nee1100: 

9.1, • A deetelik;aoJe falência ou instauttição de inSokenela 

• 9.7.• A dissoluçâo da sociedade ou o frileCimento do contratado: 

9.8 • A alteração social ou a modificação dn sociedade ou da estrutura da empresa, que prejialique a execução do contrato: 

9.9 - ItarAes de interesse público. de alta reles. andu c amplo conhecimento. justilicodos c determinadas pela máxima autoridade da esteia 
administrativa J qtle está subordinado o e(n1trulo e exaradas no processo administrativo a que Se rekle ti contrato: 

9.111 • A supressa° de objeto por parte da Administração. acarretando modificação do valor inicial do contraio. alem do limite permitido no 6 1 • 
da Anigo 65. da I ei Federal no. 8.666. de 21 de junho de 1993: 

9.11 - A suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 teemo e unte) dias. exceto em elINO de 
calamidade pohlisa. Cd% e perturbação da ordem interne ou guerra. assegurando ao contratado optar pela sopeio:si J15 einupflinento Je MIJO 

OitligUçõe• 51IC que sela normal Silliacno: 

11 - ii atraso MII/C1.101. 51 90 lutoscata1 dia do. pagamentos &voais pela Administr.waii &cimentes de •4:11511,"‘n 11:411/711JOII. 15Nee111 VIU CIOU de 

zra'c NnutbaCati da Iniell 5 miem ou guerra, assegurado ao contratado optar pela suspensa* do cumprimento de suas 
olingacões ate que seja normalizada a situação: e 

011- A oconencia de caso fortuito ou de força maior. regularmente coinprovado, impeditivo da execução J11 contrato 

l ' anig;11.21:1-1áã - NU, binenetes de nrseisão com base nos incisos lia XI do Artigo 78 tia I.ei federal /1.4166. de 21 de junho de 1993. não çabc 

ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Decima - (ti ['MOS F.NCARWS E OBRIÇACÕES tio CONTRATADO/INCIDNÇIAS FISCAIS - Alem dos encargos assumidos 
em Outras cláusulas deste Contrato. o (Antirautdo. sem alteração dos pitos estipulados neste Contrato. obriga-se a: 

lei - Assumir inl4rul responsabilidade por todos os Anus c obrigaçt\cs coneententes à legislação tributaria. trabalhista. 4.ceurinirin c 
previdenciiina- os quais correra° por sua conta exclusivos; 

141.2 - l'aisrn',kr't» tributoS e encargos legais dev idos em decorrencia dsme Contrato: 

1152. Quaisquer Quaisquer tributos Mi encargos legais criados. alterados ou extintos. após a assinatura deste Contrato. de comprovada reperetrodo nos 
Itgral adl14. moo' anlit a 02Vi ..)1) destes, para MIS OU para menos. çlltifiume o caso. 

10.22 - 19cu1n excluidos da hipótese no item anterior. tributos ou encargos legais que. por sua natuNaa jundico-inlititaria impostos diretos cio
rião tbretamente nos presi, s do lancha contratual. 

10.3 non oletnnar .I• litetiças 15511' %COIMO I e:N.0.'111'1.N a e keellipil I dos NCO. N' ON 0(.1 colar:nadais ticattJ0 Neli canto a, n:spectii irs despesas. 
pr111i1K11115ellIV a 111:111“:11551 J41 obra 00 kl-4111dg Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação de Kmpoosabilidade I ta:Mi:a-ARI ;unto aiik 

cqi bei lu Reg51.11:11 de Logi:abaria. Arquitetura e Aktninomia•CKFA. se for o ruo,. 

tt1.-1 1  'cem liga .1 mão de obra. Nen' qualquei jaculação empregaticht coco o xliiiimpio de litac100 das Ne‘c".11A. bem Lomo iodos 

materiais. equipamentos. inclusive os Equipamentos de nrateção litdividuald 11 e io.; instrumentos neç,..ssitti o, a eNeetiçao dos Nef 

10:5 - Constituem .obrigações do Contratado, ainda, m demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital. na cortiças) de vencedora 

do certame: 

Cláusula latIciatffinicia - gEspoNSABlito4uti -(1 Contratado Será responsável, na filma da l.ei. por quaisquer prejulAss proveniente,  de 
leio'. CIOU de ¡COM lIa eNeellIAL5 dos SerliCOS contratados: 

11.1 4, °MIOU, por eonlii do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado xi pelo hlunicipm de kinebútt das S.:se—ISA. 

pura reparação desses danos ou nu:juizos: 

112 - Ano senbs indenizados OS pnoumnr. que flOSIO1111 idtir de CID. dc qualquer mitosm:0 da proposta OU 111: Má 11J1111111,41R100 60 .01111'511I5J05 

II.? tu minAukto e o unico responsa‘el pela procedem:ia das peças que vier a 111110:11" 11.1 II1,11111IC1100 dos equipment/s.. t e Ne o  easo 

Fone /77) S24-2132 '2136- Fax FM 3824-2233 • E-mail inticita@hounao com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC HÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
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Cd1h1M1111,1.1cc o a.1,1 IMNI allAll1t1 a 'Co XI •,1.1 mak:n.11 ',ti pessoal 
causado n lereehros ou ao Siluniciplo de Rmi:bati da. \ e, . X. duronb: o escuna:Se dos Nen No. 4,‘ eia ruldj.n sio ciii d.:correntia dele.. 

Clausula lksMil 41(.154) Cl ‘ 1" 11141111" 114 R149114odirk Nir‘es•I1A pato idem:non a publica:Ai: do presente Contrato. VII 

e‘11.100. !Wall e Oficial do 1s1tinicipio de Itiachão das Nescs-BA. ate o quinto dia do toé. sepatitle DO da anirwitart nos turours do liamos-alo 
I alçado Artigo 61 da 1 et 1 cderal te R nrin. de 21 de jimbo dc 1993. 

Cláusula_ tksanta_t„tuarto 1(1131! - As panes elegem o I da Comarca de atida:lado das Nine>. [siado da {labia. rara difluiu aise,aõe. 
deennentes do presente Contrato. com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

L. por estarem assim. justos c contratados. assinam o preiente Contrato nu 03 (nes) 'MS Je igual teor e lhana pana um QI 0 .011. na presença da' 

ItSlel11111411ei abaixo identificadas_ que tanthent o assinam, depois de lido e achado conforme. 

Rincha*, das NeW5 (BA). 14 de abril de 2022 

Misetomo Borges Neto 
Prefeito Municipal 
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a dc Souta 
39.5711355-20 

Fone (77)3524-2132/ 2136 - Fax (771 3624.2233 . rniota@notmaii caril 



Uimita-fona 

2k10., Abr . I de 201' 

- Ano - N 2849 
Riacho das Neves MUNICIPÍO 

dosibt s?", PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

ESTADO DA BANIA 

CNPJ 10 100347/0001-2(3 

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

l'KUCENSO MAON IS IRA IV o !e. UI., :fez . I'Kti(jÃtJ ma si Nom. •.; 

EXTRA TO DE CONIRATO 

" ÇoNtalanae.. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHMJ DAS NEVES "a Sr. EMELANIA ALMEIDA DE SOUZA 

dA" Idtmlidado o' OV.U19.$54 -MO SSPRA e CPI' nu 4314570 355 -21.1. readentec duenwolodu ro Rua &lu Medo Réu Gralak, ur. 
Ihunro de K..a). iLa NCW• • RA. Vindo. Cura/4Mo de amputa mento de reNiO5e. nu Duarao Sdu Jumu do I( ul Cso ande. 11.;-:11 

Muoicilon; .2AteLlsalskuutcy RS lak 000.013 (cena, o astenia e .eIt mil tem11. a unem pagou conlonne o fuenconNeto do uta.01o. Peiem de 
nan. .k 11k ainda 31 de de:Mn° de 20:12.: &duo l'eho PIVÍVVIV, MtVIIVIN: V Ne Mognel E a evr, 11,MV Rot gr. Na,. Pele ( ordreuda ti 

St .• fancl.Inià Almeida de Suou. 
Ruadhlk. da. Neve.. IHAi. 14 de and de :022 

Miguel CHausunnuFforge. Neto 
Poirdo %tono qul
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 


