
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 

1•1“)( • 1 %NI A1)\11N1‘1R \IR .() N" 3)12022 - PREC;AO Plti si s.; i Al. (sf. 06;2022 

(tINIRA 10 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contraio ii 61'21)22 

NI \II 1 11( , 1)1 RI u II NO ••• NI N 1 N.. L,lodi, da Itabiu. 'pesaria jundica de direito público imenio. estabelecido na Praça 
. di NeNtS (HA), inscrito no Calmam Nacional de Pessoa /uridleu sob o ti * . 

1 ; int -..1. alt. Sr Miguel 'torp.-. Neto. brasileiro, casado. funcionaria publico. o:sat.:me c 
d01111CileJtIO ia ÀNCIIK1.1 .11. o 110. nega cidudc de Rinchai) das Neves (DA). (senador 698.270.8754R e Identidade n.06555298'S 
%siri( "‘ qualidade de Prefeito Municipal. e de tuim, lado. ÇOITIO ( murai:ido. a pessoa lisica ENIDALIA FERREIRA B0‘111 X I 
it 1K iiiirtmlora da ...edula de identidade o" 04.559.NR-313 SSP/11X CPU n". 927.932065-IS. nsidettic c domiciliado na Rua do tampo. 

CurittaM Distrito de Riachais das Nes es - DA. em continuidade e conluiou: autorização coligiam: no Processo lieitatorio Prep. 
002021 originado do Processo tg'. 33/022. Wil‘fil COMO 0151:10 1:011Metilçao de empresa paru prestação de 

seniços no lumes:intento de refeiçóes e hospedagiais na sede Mi Munieirtio. uni distrito de Sá° Josédo Rio tintnde 1)i-tirito de Culpar. no 
Distrito buroncitinento. e no Municipio de Hum:ints/BA. conforme Condlçósn proistan is, ivspccii ii idital e t.nnh.hiu Clnifigille missa 
l'rtmtNta de Preços. tudo em conformidade coou a Lei Federal n". 8.066. de 21 tk junho de 1993 e suas alteraçOi..... posteriores. teu, ousio e 
acordado o presente Contrato. que se mgcril pelas Cláusulas seguintes: 

Cláttioln Primeira -9  OBJETO - Contratued0 de empresa para pregação de serviços no fornecimento de releições e hospedagens no Distrito 
dc çariPan.: neste Mlnlieilsit% conrOnne ffinsa Pr9P9301 de Proarros, Iodo em conformidade com a lei Federal n''. 8.664i. de 21 Jejua?'.' de 1993 e 
suas alientigies pomerimes. 

turE 0$- REFEIÇÕES NO DISTRITO DE CARIPARE 

I I EM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE (WANT. 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
ror AL 

11 '‘ toÇ O cimiendo feijdo. aro/. golinho 

1
I ‘..iiiltra. :ume de bide. macarrão. costela ik 

gado. cante de porco. bile. peixe. salada de 
rolhas. cenoura. suco de frutas. 

loul R5 120.000.00 (cento,, vinte mtl reais). 

l náiade 30ou IzS, 1(1.111) RS 12111.01alon 

1.01E. 09 - REFEIÇÕES 'NO 0151 RIJO DE CARIPAKE 

111 M I DEM RH. ÃO DO SERVIÇO UNIDADE OUAN 
ESTIMADA,

VALOR 
UNITARIO: 

AIOR 
TOEM. 

N1AR contendo feijão, arroz, galinha 
1 caipira. cante de bode. muçum)°, costcht de 

gado. carne tIc porco. bife. peixe, salada dc 
lidlub, cenoura, suco cie (rutas. 

Valor li tal RS 80.000.00 oitenta mil reais). 

FIE: %l 

Unidade 2.000 
RS 40.00 RS soonomo 

LOTE 10 - HOSPEDAGENS DISTRITO DE CARD ARI; 

oi.scluç Ao ooSERVR, O 

1'1 14N0111 chincho 

Neiltiladier ou ai 

Çoutheitniat$0. apaN1110 de IV. incluindo 
(Nilk da manha colliendO cafe. leite. bolo. 
uâti. ows e heiju (tapioca) com cante de 
sol. 

UNIDADE 

I 'itidaide 

01 AVI. 
ESTINIADA 

1.111141 

S.tl.OK % %I,OR 
I'NFIARI() TOT 

RS 80,00 RS 00.000.00 

Valor total RS 841000.011 (oitenta mil reais). 

1.1 - Objetivando melhor udequaçao dos sertietei ao iiiemlitnento do SCU propósito. o Muoicipio de Riiteltão das Nese,.-14A resena lio 

direito de. mesino durante a execuerlo dos seniços. introduzir moditicuçóes no utijeto. resguartiandt) o direito do 1 &intrigado. quanto aos 
serx esecutados. 

e9XwinQA4T) 
Fone: (77) 3624-2132 /2136 Fax (77) 3624-2233 - E-mail rntiertaighotmait com 
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(10mnilis flarLiundQ - 4 Ra..NklA 4 1)4) PRA:h) 1)F. ERIK ¡I, 4. m A prnsente tontrul,, ,.r.i a 
necessidade dos serviçtss controlados ou ate 31 de dezembro de 2022.. prevalecendo, para iodos o> chatos. o que ocorrer primeiro. piXtelidti ser 
prorrogado Mediante manifestação expressa das parles, na forma do Artigo 5"/ da I.el 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 Alunicipio de Rinchais das Nexeti -BA. 
Se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do %encimam> deste ('ontrato. devendo o documento ser 
protocolado no Municipio de Riachan das NeteS-RA até o data limite de que traia este item. 

1.2 - () Contraiadis se obriga a manter. durante toda a execução deste Contrairt, iodas as condições de habilitação c qualificação c.sigidas tio 
processo administrativo. 

Unoda 'ler 'eira - IN1T.RRUPG9 DOS SERVIÇOS: - EVelltilMS illicrtlipçOei da execução d(r), serviços prosseadus por motiva 
supervenienics, independentes da vontade do C'ontrnlado. contorne descrito no Artigo 303 do Código eiSil deverão ser comunicados ao 
munieipio dc Rinchai, das Nestes-BA pot escrito, no prazo de 24 (sinte e quatro, horas da ocxweinan. 1s4 esse edso, a eraerio do Shimeiptii de 
Rjaeli30 das Nes.us.DA. os dias de pinliSal;do •erau comptarnidas por igual perhalo ao prato final 115ado para cumprimento do objeto deste 

chlusidu Qtigni - pollkeitopnAMInly FARIA - As despesas decorrentes do presente Contrato etirrerão por conta dasscgulenss °inações 
Ommentúri.e. 

Itkl. 50: 
Joit. •1 t 111 • 1 N1)%11'sIstRA(,•Ái ) 1 1 INANt,..\ 
20 111 • sI ) MI • 1)1 1 11 I 11 114, IIS1'01: I 1.. I 47.1.Rl i 11 RISMQ 
2070 • sl Á MI • 1)1. 1•1-RAi1S ye,..1/4 1 sismo., púBLicos 

211110 SI 1 RI. I .1111 11 NICIPNI DE I RANs1,01t1ES 
309(' - SI t 1)1 -SE M(11 I 'ItA. RECUARIA li PISCA 

hW • ‘1 .111 • 01 MI 11) .‘XIIIIENTE E RECJIIDRICOS 
205 - 1 1 NDi 1 \11 •1( 11'41 1)1) SAÚDE DE RIACHM) DAS NEVES 
20()I. I I NIlI e 511 ‘. R 'I AssisTisefAsticuu. 
2102- I 1 -Mn I 511 •1111•41 DE EDUCAÇÃO 
20.to - S1 1t1 I \RI:\ ••1( . 111/11 1)1 1.1)11,-‘t, ‘I) 

I)A SF41411 ÁRIA 1)1, AI/511\1S F1144 'SI) 
1)4 MI III 1 I 11 R 1.1/44-(1Ftlt I 4/1 RI 11 RIS 111) 
DA sl s 1<1 1 .51(15 1)1 151 14:51 SIRI II R.1 I S1 1(111,1». 
1).5 sI 1. RI I . R15 511 •1(.11)41 1)1 11(.5 • M10111 1 • 
11.5 ...I( RI 5i ,Itti L I 11 11.1 1 1115511(1511 • 1(1 
1 11 MA MI • IR , 111 11 , \litll XI!. 1)05 R1 ( 1111)1(i« 

51.11.1. 1(.0•1” • 5; 1)1 - 141( PRoilt so„j 
DOI I \l )(I 511 • Of 55'151 •( ai 11 -141 4. 11110111(10• 
1n) 1 55150 511.1111\1 -11 - 511)1 21%. 
13.5 1 RI 1 5 RIA Dl 1 1)14 A(, 'Si

to DE DESPE.SA: 
3.390 36 00 - hfiros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

d) ss 11.s Dl. til( 1 I4s0s: 
15181-RI ti W .•• ”, iRDIN RR I • - SINt 15°01' 25% 
150E, R.a /I s. Dm s \ t i 5, 151 LIADOS 
1502- •41 1)1 IS"), 

•1 • 
104.0.1 55'. 

Cláusula Quinta 1 11 ()R E FORMA DE PrWahrEsITO - O valor dos serviços ora vontratados scan de RS 280.000.00 (duzentos c menta 
mil reais). ale o dia :iodo inès seguinte Ao da prestai:Atidos bervieos, obedecidos os preços consumes na proposta apresentada pelo Contratado 
e coo,ionte o,, pitsCIlle I ifoiC 

:( 1 4k MIAIS 1.1.1t4411C9O,, 11 ft ir% )7.1l1 do Conirouulo incluem klub o, os custo% diretos e indiretos para J C %. CUIM ,  LION serviços emulados, de 
aval ao a$ comi ‘011StallICS 11Csie PrINCCSNO th: 1s ,e sag' hilubtle de licitação e lia Proposta aposentada rtdo Contratado. 

a taliça ryintilicedçà. i di t 'imundo reli .ers iço), çonind adi.% e e keconaloS: 

" Municipal de Riachao da, Nestes -15A poderá eletuar o pagamento no prazo de até MI (Minai dias Comi:cons. os. contados da data final 
1101 sio de adimplemenlo de cada paoxla estipulada: 

s 1 1 1. oiti rábido iihriguturiaineilte. emNein documentos de cobrança o mimem e a data de emissão da 5, LI de lrnNidu 

5-.1 1 ̀ sota 1.1sealdraitira de‘erá destacar os ator do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais iamtribuições incidentes. para tios de 

retenção 114 tante, de acordo coto o Artigo 2", inciso IV da lostruOis Normativa da Secretaria da Receito Federal ti 12342012. ou 

Fone 1771 3624-2132 2136 - Fax (7713624-2233 - E-mail mlicita@hotmail com 
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ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
'4( ‘, Praça Municipal, 27— Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

 luar o riços nu. nau inciaucut. ou a ',imita .tcom e e . .t , ,Hocttl. boita 1 ,oh pena de teietioé.ti., I lth''1, J. R:1..14 e das 
contribuições soba tiv Mor total do documento fiscal. no percentual ,, .,,pondmuc a natureza do bem ou Nen iço: 

5.5 - As Nous 1 iscar, 1 ictromeas iti serão liberadas para pagamento apos aprovadas pela área gestora e deverão .CSILIr isentas de erros ou 
iimissAcs sem ti que serão de [Urina imediata devolv idas ao ( oinnlado puni COnci,110; 

5.6 - Atendido ao disposto no. itens alliCritltv^›,11N1 llll icipio de Riaelido das Neves-BA considera como dam final do período deadimplemento 
a data útil seguinte a data de entrega do documento de cobrança mi local de pagamenio dos Scn Wats. a Noir da qual seta disco. adi, o 

pn370 de ale 30 Minta) dias para pagamento: 

5 7 - 1 de Inteira responsabilidade do Contratado a entrega Mi Municipio de Rinchai) das Neves-BA dos documentos de cobrança 
acompanhados dos seus regiectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada. que se não atendido, implica em desconsideração pelo 
hitinicipio de Rinclitio das Neves-13A dos prazos estabelecidos para pagamento: 

~Ia Susi - - Em CS) de inalionslentento. por parte do Contratado. de quaisquer das cláusulas ou condições do tumente 
Ctrittrato, tio Contravulo será aplicado multa Nrcemtial de 11,1do Iam decimo por fainto) ao dia sobre o %/dor global do Contrato. ale o limite de 
20%(vinte por cento) do prazo para execuçati, o que dará ensejo a sua rescisão: 

6.1 - h:ortida a inadimplencia. a HUM° será aplicada pela Município dc !Machão das Neves-BA. 

h 1 1 X milha SCI-11 deduzida do valor liquido do faturanwnto do Contratado. ('asa o valor do (amotinemo seja insuficiente para cobrir is 
minta. 'era C.411110C.M10 para complentemação do seu valor. DO prazo de 10 (dez) dias, manados da data da convocação. 

mi 1 ' '. 1.i 11Ln cii J. i saliditiller IIIIPOrtáll1: ia a ser recebida pelo ( mtratado. ente %Irá coalAcudo 11 IN:Ci oh ler na I es furaria do Moine 1 pio de 
1 da, 'sies k. o ali it da multo. 110 prazis de 10 t dera dia>, eignads N a pan ir da data da COMuni caçais. 

1 14. min-atado. .sentiticado tla aplicaçaim do multa. lera o prazo de 10 (dez) dias ecaSecutivos pata uprer•Cillar reuno ao Muno:imo de 
noa Itao das Ne% 4 .1. t tos ida a 115Cali/1100 e a respoirUltel peio Contraio. o recurso será elicaminliado a Atscssoria lin-libes que 
[miicedera tio ‘en e X4Ine: 

6 1 I XpAv o procedimento estabelecido no itens anterior. o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito. que pudera reles ar ou lião is 
munis: 

1 lis caso de relecaçâo da multa, o Municipio de Riachão das Neves-BA se reserva o direito dc cobrar perdas e danos pon-catara cabriCiS 
CHI razão do ittudimplemento dc outras obrigações. não constituindo esta retevação cai novação contratual. nen' desistencia dos Jimbos 
que lhe forco; assegurados: 

6..1 - Caso a multa %eia mantida pelo Gabinete do l'refeitu, rara atbed novo recurso adminigrativo. 

Clausula jjetima - 11.S/1111..A - A fiscalizaçito será feita CiUllferate designa art. 67 da Lei 8.66103. i) Ibmilson Jose Nlartins de 
Almeida foi designado conforate Portaria ir. 037/2021, de 114/01/2021. 

1-1.iiistila Cuias a  • l'iNA1.11341/b/S_PS/R_INABIMpl,FM11N10  1)5).3pN (RA IQ, Conforme. 4ri,_72 sjjjsi  g:666i9j, - caso de 
inadimpfenanto por pane do canil-alado. O Xliaticipio de Riaeliati das Nes esí•BA pudera aplicar seguintes stimpes. graduadas etitiMone 
gravidade da i raiõk iscas prejuízo das taittoNes civis e penairc se for o caso. garantida a prt.ia den."52 cmiiproce•4,0 administituivo: 
8.1 - rara tafraS;(issi tIc ocoucuin raleváneitt - Axlvertôneia: 

tt 2 • Ifara tes de media releváada - Multa de ate .511s (tina. poi cento) sobre o valor total do futuro comrato; 

8.3- Para infra/às% sie enuickisje.váneta Aobenção curnulativornenta. das penalidades abai ver 

a) 'Multa de ale II" (dez por emito) sobre 0 valor total do futuro contrato; 

141 Rescisão unilateral do Manado derivado da presente licitação: 

cl Suspendo temporária para participar de licitação e impedimento de contratar conta Adniinistração Pública nu prazo de até 05 
Nine,» CUI0S. e

‘11 EntisSbo de Mel/tração de Inidoncidade para licitar ou contratar com a Admitsisrração Pública. nos tenum do Aflito 87. Inciso 111. 

da lei fedend no. 8.666. de 21 de junho de 1993; 

e) OCOrresItlo Illra50:4 na forneçam no do objeto eontratados com base na presente licaps4o. 41 futura contratado Medi ser pellaliallia 

conforme abaixo; 

1 • atrasts.le sil vou ja.115.15ineol dias onforneciebsim.diLobiehr - Multa de ,ne 5(10 (tine', por cento) sobre o %Mor dos produtos entregues 
em unam,: 

3 

rfat 
Fone i77) 3624-2132 / 2136 - FaX 77) 3624.2233 • E-mail rinicita@bolmaa coro 
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8.5 - anoso de tio Pieis) 11 1" 1 jete.)3iii1S11" aunei; onento do objeto Ninar, denta 10?i.1aez por cciiior sobre O vaio; ios pOlutt' er ÇLhJ t es cio 
atraso:. 

8.0 • tanso surierjoresti 10 (dgz) dite; no asni~to do obtem- poderão ensejar a nacisão do anum conmon. com as cominações oro isto.. 
neste Edital 

ti 1'- O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso. OU de outros. cràdinn Malhos a 
esic Contratado. ecem utilmente e ‘isientes. 

?' • ti alui' da. multas Ines isto nesta Clausula leith tett' carater compensatório e e. •4.11 pagantenit) não eslinga lt contraindo da 
responsabilidade de perdas e darias decorrentes tias infraçõeS cometidas, 

ullnpia  - imikEst !Niko cosrmi t AI. - O procure contrato regular-se-A no 41.11: Caileellte ít sua execução. illeNdeUÇA0 rescisilvi 
pelas disposições da lei o" 8.66693, de 21 de junho de 1993. obsenadas stlaS posteriores alterações. por Mias clausulas c pelos preceito:. e 
princioios do direito público. Constituem motivos para ruNt:15.110 

9.1 O não cumprimento. cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas etmtratintis. 

9.2 • A paralisação no fornecimento do objeto contratados. sem justa causa e prévia comunicação ao Municipal de Riachão das Neves-13A: 

9.3 - A subcontratação. total ou parcial. do objeto contratado. associação a outrem, cessão ou transferencia, total ou parcial. hem conto a fusão. 
cisão ou incorporação. seio previu comunicação ao Municipio de Riscai° das Nous-13A: 

9.4 - O desciumnitiwino de detemtinações regularesdo autoridade designada para acompanhar e frscalizar a sua execução, assim coam mal• 

M11>enon$: 

si 5 - O cometimento reiterado de falhas, na sua execução: 

- A decretação de faláncia ou instauração de Insolsèneia civil, 

9:7 - A disrolução da sociedade ou o talai:intento do controlado; 

- A alar ,14, at mieiisl %Ri .1 modificação da sociedade ou da CSICUlta tia ellipreSd. que prejudique a execução do enilln110; 

9.9 • Razão de interesse público. tle alta releviincia e amplo conhecimento. justificadas e detemonadin pela máxima autoridade do Sera 
odniinistrailv st a que está subordinado o contrato e exaradas 110 pmcoso admittistratisti a que se refere o contrato: 

9.10 - A supressão de objeto por Farte da Administração, acarretando modificação do valor inalai do V1111111110. alem do limite per net ido no 1i r

tIo Anigo 05. da lei Federal no.. 8.664. de 21 de junho JO.: 1993: 

9.11 - A suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e Yillnei dias. C*CCIO cm ern10 de 
calamidade Pública. graN:e. Perturbação da ordem interna ou guerra. assegurando ao contratado optar pela suspensão do.eumprimento de suas 
obfigoeões até que seja normalizada a situação: 
0.12 - ti arraso Superior a915 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração deamtnies de sen iças ja realizados. exceto em caso 
alc ealamidade páblita. grave perturbação da ordem Marna ou guerra, assegurado ao conlfulado optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações ale queseja normalizada a situação: e 

9.13 - A ocorrencia de caeo fortuito ou de força maior. regularmente comprovado. impeditivo da execução Jo contraio. 
L'Ad""gl0111.1liliet! - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Artigo 78 da Lei I ederal ii'• 8.060. de 21 de junho de 1993.116U 
cabe ao Contratado direito u qualquer indenização. 

Clausulo íXçiiiw - ()e1lt()!, NÇÁK(11./1•1_1_ (WR1( iAra)1,5,91.1 l'()X1'g,N i-AuuaNciul'yssjAs itss:s_b - Aleni dos encargos 
assumidos mo outras lanço la,kleMe C01111ani. tilun11111111.10.,e111 allefavAtt tio. Meços e•tipli lati' ti. inste Coillnikl obriga-se a: 

111.1 .Ascaintii integral respuilmibilidade por iodos os inms e obrigação; conter iciitos à legislação tributária. trabalhista. 
t!L% 10015 correrão NP' StIt/ conta exclusivos 

10.2 Pagar todos os tributos e encargos legais devidos cai deconencto deste maroto, 

10.2 1 - 4,iitaàquwr Itibulos ali encargos legais criados. alterados ou extinlos. apna a winutirra deste Contraio. de conto:ovada repereussdo nos 
suecos contratulos. ensejarão ti revisão destes, para mais ou mu menos. contirmie o caso. 

10.2-2 - firam excitados da hipótese no nen] anterior. tributos ou encargos legais que. por sua natureza juridieo.tribotaria (impostos diretos 
pemmaiM 1111n reflitam diretamente nos preços do objeto contratual: 

10.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos servisses ora contratados. ficando a seu cargo as ;especai as despesas. 

principalmente o matricula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação de Responsabilidade Ttenica-A RI imito ao 
Con.clho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agninontizi-CREA. se for o caso: 

t:errrnOX 
Fone :77) 34524-2132 ;2136 - Fax (77) 3624.2233 - E-mail rolicita@botmail com 
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10:4 - Fona:~ toda ti man de obra. sem qualquer vineulaçâo cmpregaticia com o Município de Rinchar' das Netim-BA. bem como iodos its 
materiais. equipamentos. inclusive os Equipamentos de Pernaça° Indisidual-EPI e os instrumentos necessários a execuçõo dos Nen Nos 
enettnandos: 

111.5 - nmiaituern obrigações do Contratado. ainda. as demais atribuições e resminsabilidades estabelecidos no Edital, na condição de 
%enes-that' do cenitme: 

tJáigtula.lk‘tintrrwtqtrir -KtiSININsAlttliDkpl - O Contratado será responslocl. na forma da Lei. por quaisquer arejai/os via alatine.. 

de sitio. C:011 de iCilOS lia C xecuçâo dos %CM iço% Contratados. 

11.1 - t,nicrAo por conta do (ommtado as despesas que fitarem de ser leniu. pelo Contratado ou pelo Municiai° de Rincha° das Nes 
para reparaçÃo desses danos Mi prejuízos: 

1 1.2 Não serào indeititudos os pmjuitos que possam advir de erro, de qualquer equisoco da proposta ou de ma administruçáo da cisurmatlo: 

11.3 - 1)1. infirmado Co 111114:11rstspionsasel pela procedência dm perçax que siar a militar tia inanuten010 dos equipamentos. se lor o caso; 

1,:lasjsulallçsjoby 5...iaatoda - 'O I DANO MA 1 l• RIA'. 1 te_pLSSOad, - ti t, ontratado %era responsasel por quaisquer danos. material ou 

rçsouel. causado a lenxiros ou ao Município de kiachari das Netea.BA. dei:1111W a eXeençáo dos seniças contratado, ou em deçorreneen deles: 

Detajnalswerra - 19,1111.1CM'AO - II Município de Riatil.ill tias Neses-DA anssidenciant a publicaçâo do presente CiintratO. erli 

Canil°. tio Diário Oficial do Municiaiii de Rinchai) dos Neses-14A, ate o quinto dia do niós Neguinic ao da assinatura. nos lermos mio Paragrufo 
Único do Anilai 61 da lei Federal ó'. 8.6(4. de 21 de junho de 1993. 

Clausula Decima thiarta - BIRD - As partes elegem o Foro da COMIT.41 de Rincha° das Neves. Estudo da Balda. paru dirimir qui:mói:1 
decomottes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, ;sor mais privilegiado que seja. 

1 , por estarem assim. justos e contratados, assinam o presente Contraio em 03 (triS) vias de igual teor e lhana para um só efeito. na presença 
da> testemui44 aluiu. identificadas, que lambem o assinam, depois de lido c achado conforme. 

C51.callallias 

Rinchai, das Nines - (BM. 14 de abril de 2022. 
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eimoutante 

criserStoino érrgea 

Secretaria IS hW ilf ":11-tle Nclininnaraçáo c Finanças 

En ia Ferreira in !Cocha 
CPF is". 927.932.665-15 

Contratado 

kr L . J; J,_CS\t.<k 24440  iny4 /bui 92e.,45, 

Fone (77) 3624-2132 2136. Fax 177) 3624-2233 - rntícita@hotmail coo, 
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driri•ps, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

#t'4 ESTADO DA BAHIA 
C NPJ 14.100.74710001-26 

Praça Municipal, 27 - Centro 
CEP 47970-000 - Machão das Neves/BA 
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PROCESSO AOMIN1SIRATIVO N. 3312022 - PREGÃO PRESENCIAL :4'. 06/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

çàglIrJ:0 1.1'2022  - Contenta:Mv }METEM:RA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS ST:VEN a St ENIDALIA FERREIRA ROAIr IM 
ROCHA. port"lora do ...Mota dr identidade o* 04 559 39/GSR SSPSIA. CPF n" 417.o.31 66%15 rendou. e do/arribado era Rua do Campo. n Ir 
Canoa Cariam. %uno de R latki0 dn Ntvre - RA. Sibient. Comiatasao dr emplCia para prestaçOu dr aers1/40s - romenrItto da Hien*,  r 
hotpedaprn. no Ihunto Catiptur nmir Muramo°. Yobruadabbm.Mm. RS HW IMMISO Innta i, odgau Mil ri1an4 a welt%71 pa$U. COKOrTIIV ti 

trinco miou., do oldrtn. Prani d Iiitbsta. do Ia dr Mil a 31 .di drionbru de 2022. áslwt ,Ed Pela P4C1 111/ra Municerul o Sr" %Hpz I 
Cnnotnn Borges Neto Nu Contada a Sr.' Emdalia Entra donillm Rodo 

RIMOU dos Novo (HA). 14 ikabni dc 20.12 

Mignel l'rtnr.intitte 1h Nus Nein 
luicIo ti kl MIN ira I 
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Esta edição encontra-se no sita oficial deste ente. 


