
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 

PROL I Nint I ••• i‘ IR \u \ ;.; hm/ , \ /11.1(1 ,-1 \( \ 06 2021 

CON (RATO DE PRES1A( Ao Dl SI R% a, OS 

Contrato w . 62/2022 

O MUNICÍPIO DE MACHÃO DAS NEVES, Estado da Bebia. pessoa jurldica de direito público interno, embelecido nu Praça 

Municipal. a°. 27. Centro. ita cidade dc Riachao das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa luridica sol' o n ". 

14.100.747/0001.26. neste ato representado pelo Sr. Miguel Criei:sauna Borges Neto, brasileiro, casado. fimeionário publico. residente e 

domiciliado na Avenida lk o' 110, nesta cidade de Riaelsáo das Neves (BA). portador do ('PE 698.270.875-68 e Identidade n'. 0655529896. 

SSIVI)A. na qualidade de Prefeito Municipal. e de outro lado. como Contratado, a pessoa thica ELIZANGEIA VOGADO 1)A SILVA 

BARBOSA, Caleira de Identidade n 13550343 45 SSP/BA e CPF n" 014.508.66541. nsidente e domiciliado nu Rua Allk Prazeres - 
Itiachito das Neves - BA. em continuidade e conliinne autorizaçáo constante no Processo hcitatério Prega° Presencial n". 06)2022. originado 

do Processo Administrativo n". 33/2022, tendo como objeto contraindo de empresa para prestaçâo de scn iço, no fornecimento de mfeições c 
hospedagens nu sede do Municipio. no distrito de Sart José do Rio Grande. Distrito de Coripanl. no Distrito Eistmneamento. e no Slunicipio de 

Barreiras/13A. conforme condições previstas no respectivo Edital e também conforme nossa Proposta de Preços: tudo em conformidade coas a 

Lei federal tf. 8.666, de 21 de junho de 1993 e nuts alterações posteriores. tent Justo e acordado o presente Contrato. que se regerá pelas 
Llausielav seguintes: 

Ciáustgil Prinkira - 9 OWF:111 - Contrataçaii de empresa pura prostaçâo de scrviçoé no fomecitnento de refeições e hospedagem no Distrito 

Iralroneamento neste Alunielpio. conforme nossa Pracista dc Preços. tudo mit conformidade com a lei Federal a". 8.666. de 21 de ninho de 
1993 e suas alterações posteriores 

LOTE II - REFEIÇÕES DISIRITO 'ENTRONCAMENTO 

II EM DESCRIÇÃO DO SER% IÇO UNIDADE QUANI. 
ESTINIADA 

VALOR 
l NITARIO 

% ALOR 
f ()1A1 

1 
ALMOÇO contendo feijões arroz, galinha 
¡advim, carne de bode, macamls. costela 
de gado, canse de porco, bife, peixe. 
salada de folhas, cenoura. Suco de frutas. 

Unidade 3000 
RS 34.00 RS 102 000,00 

Valor Total RS 102.000.00 (cento c dois mil reais). 

LOTE 12- REFEIÇÕES DISTRITO ENTRONCAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANT. 
ESTIMADA 

VAI.OR 
t-srrAmo 

VALOR 
roo I. 

1 
JAN1 AR comendo TON. urro,. galinha 
caipira, carne de bode. macarrão. costela 
de godés. cante tk porco. bife. peixe, 
salada de folhas, cenoura suco de frutas. 

Unidade 2.000 
RS 34.00 RS 68.000.00 

Valor lotai RS 68.00000 (Sessenta e oito mil reais). 

10 E 17 - HOSPEDAGENS DISI RITO ENTRONCAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANT, 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

PERNOITE em quarto simples. chuveiro 
quente. com ventilador ou ar 
condicionado, aparelho de TV. incluindo 
card da manha contendo galã, leite. bolo. 
pão. ovos e beija (tapioca) com carne de 
sol 

Unidade 1,000 
RS 6900 RS 69.000.00 

Vidor Tool RS 69.000.00 (sessenta c nove mil reais). 4...,.. 
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I 1 melhor adequação dos sen iço; ao atendimento do seu proposno. o Mumsipo. de Rrachao das Se% es-RA e ft:m:1-k a no 
direito de. mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto. et-.guardando o dlecho do Contratado. quanto aos 
serviços eXeCHICIthYl. 

  - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE exrçuck? - A vigéncia do presente Contrato será até enquanto houver a 
necessidade dos serviços contratados ou até 31 de dezembro de 2022. presalecenda. para todos os eleitos. o que ocorrer primeiro. podendo ser 
prorrogaria mediante manifestação CNIITINS3 das panes_ na remia do Artigo 57 da Lei federal n'. $.666. Je 21 de junho de 1993 

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de prazo. no interesse do Contratado. somente será apreciado pelo Municiou' de Rinebno das News -DA. 
se manifestado expres.samente pelo Contratado até 30 (trinta) dias ame; do vencimento deste Contrato. doendo o documento ser 

pnancolado no Municipio de Rim:Modas Neves-I3A alt a dam limite de que trata este item. 

2.2 - 0 Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualifieação csigida5 no 
processo administrativo. 

Ugusula TiNcins - INTERRUPÇÃO DOS SERVIC05 - Eventuais interrupções da execução dos serviços prosneados por motivo 
superveitientes. independentes da vontade do Contratado. conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil devenlo ser comunicados ao 
Munielpio de Rinchar' das Neves-BA por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da oeunfeteia. Nesse caso, a critério do Slunicipio de 
Riaelino das Neves-BA. os direi de paralisação serão compensados por igual periodo ao prazo final lixado para cumprimento do objeto deste 
instrumento. 

Clibsakiluallg - DOTAÇÃO ORCAVIENTARIÓ - As despesas decorrentes do presente Contrato contrito por conta das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 

a) • ORG1/40,
2020 - s1 1. 'dl \ DE ADMINISTRAÇÃO 1. 1 1\ Vsk AS 
20111 - si ructuRA. ESPOR 11 . 1 VI R I II 1.1.1SMr 

si \II 1/1. 1NERAESTRUTURA I st R\ RD,. 11 UI .I( os 
20841- slt RI I ARIA 1511/NICIPAL DE TRANsoinil l s 
2090 SEC, MuN. DE AGRICULTURA 1'1 1 \Rl.\ 1 P1 St. A 
1100 • SI C MI IN DE meio AM13IEN II 1 RI:v DRICtis 

1 SiSo 511 NICIPAL DE SAÚDE DE RIACIIÀ0 DAS NEVES 
2061. I l's00 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2032. 1 1 NO() MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2030- sEt RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

b)- PROJETO/ATIVIDADE: 
2.006 GESTÃO DAS AÇÕES 
2.065- GESTÃO DAS AÇÕES 
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES 
2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES 
2.064 - asno DAS AÇÕES 
2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES 
2.034 • GESTÃO DAS AÇÕES 
2050 • GESTÃO »Às AÇÕES 
2.023 GESTÃO DAS AÇÕES 
2019 GESTÃO DAS AÇÕES 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE.LAZERETURISmO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
DA SEC. muN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. Hl DRICOS 
DOS sgwitos DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%). 
DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- REC. PRÓPRIOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAI. - MDE 25% 
DA SECRE FARIA DF EDUCAÇÃO 

cI -LI.EMENTD DE DESPESA: 
I ) 3 300,36,00 - outros Serviços rie 1 erceiros - Pessoa Fisica 

di .roNtts DE RECURSOS: 
1500-RECUR5OS ORDINÁRIOS - V1NC. 15% E 25% 
1501- RECURSOS ORDINA RIES - NÃO VINCULADOS 
1502: SAL Dl! I54 
1600 - SUS 
I 660sENAS 

gigast~ - VALOR F FORMA DE PAGAMENTO - O valor dos serviços ora contratados será de RS 239.000.00 (duzentos e trinta e 
nove mil reais), até o dia 30 do m6s Seguinte ao da prestação dos seniços, obedecidos os preços constantes na proposta apresentada pelo 
Contratado e constante no presente Processo. 

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

5.2 - O MunicIpio de RiachAa das Neves-BA poderá efettuir o pagamento no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data final 

do período de dimplemento de cada parcela estipulada: 
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5.3 - o siado indicará. obrigatonumente. cm NctIS documentos de cobrança o tttttt nane a dota de emissão da Nota de E ittpenho: 

5.4 - A NotaFiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições incidentes, para fins de 
retenção na fonte. de acordo com a Anjo r. inciso IV da Instrução Nortuativa da Secretaria da Receita Federal rf. 1234t2012_ ou 
intimar a isen0o. não incidenein, ou abluam rem e o respectiso enquadramento legal. sob pena de retenção do Imposto de Renda e das 
cOntribuições akre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente á natureza dn hem ou scn iço. 

5.5 - As Notas Fisenis Eleutnicas só seMo liberadas para pagamento após aprovadas pela arca gestora c deverão estar isenta, de erros ou 
°Mia SaM o que serão de Comia imedinut devolvidas ao Contratado para correções; 

5.6- Atendido ao disposto nos item anteriores. o Mann:Mio de Riachtio das Neves-RA considera corno data final do pedalo de adimplemento 
a data útil. seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local dc pagamento dia sen iças. a partir da qual será obsen adi) o 
prazo de ate 30 Ilrintal dias paru pagarnei 

5.7 - Í. de inteira responsabilidade do t, muna:ido a eimega ao Manjaria dc Riachão das No es•15/1 dos documentos de cobrança 
acompanhados dos sele% respectivos anexos de forma clara. objetiva e ordenada. que se não atendido. implico an desconsideração pelo 
Municipio de Riachão das Neves•BA do). prazos estabelecidos para pagamento: 

(jIbusula Sexta - MlajcS Eu; caso de inadimplemento. por parte do Contratado, de quaisquer das clausulas ou condições do presente 
Contrato. ao Contratado será aplicado multa pai:anual de 0.1% (um decimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, ate o limite de 

20% (vim!: Por Calma) do prazo para execução. o que dará ensejo a sua rescisão: 

6.1- Ocorrida a inadimplénein, a ninho será aplicada pelo Município de Riachão das Neves-BA: 

6.1.1 - A multa será deduzida do valor liquido do (aturamento do Contratado. Caso o valor do (aturamento seja insuficiente paru cobrir a 
multa. o Contratado será convocado paru e.ompleinentação do seu valor. no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da convocação: 

6.1.2 - NAU havendo qualquer iniportáncia a ser recebida pelo Contratado. este será convocado a recolher na Tesouraria do Municipio de 

Riaciall" das l''levesrilA) o valor da multa* no Prazo de 10 (dez) dias, contados a partiria data da comunicação: 

6.2 - O Conindadu. cientificado da aplicação do multa. terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso ao Municipio de 
Riachão das Neves-BA. Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurldiea. que 
onieedeni ao seu exame; 

6.2.1 - Após o procedimento estabelecido no item anterior. () recurso será apnxiado pelo Gabinete do Preleito. que poderá relesar ou não a 
multa: 

6.3 - caso de relesualo da multa. o Municiou) de Riachão das Neves-BA se resersa o direito de cobrar perdas e danos porscniura cablsels 
em nizao do inadimplemento de outms obripções. Oba constituindo esta relesação em novação contraual, nem desisténcia dos direitos 
que lhe lorem assegurados. 

6.1- Ca4Aln multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo, 

Cláusula Sétima - FISCAUZACAQ - A liSealizaçáo será feita ',mofarmo designa art. 67 da Lei 8.666/93. o Sr.". Ronilson Jose Munins de 
Almeida fia designado confonue Podaria ti". 037/2021.de 04/01/2021 

Clausula Oitava  - pr_NALIDADE.,s POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATO conforme An. 77 da Lei 8,666/92 - I.O1 CaS0 de 
inadimplentento por parte do contratado. o Município de Rinchai.) das NCNCS-RA poderá aplicar tis seguintes sanções. graduadas conforme a 
gravidade da infração. sem prejuizo das sanções civis e penais. st foro caso, garantida a pra. ia defesa em processo administralivo: 
9.1 - Para infrações de nettuçgas_elevãneia - Advenèneia: 

8.2 • eza infra ggii  v - Multa de até 5%teineo por cento) sobre o valor total do fumo contrato; 

9.3 • Pára infragkssitwinde Mc-vinda - Aplicação cumulativamente. das penalidades abaixo: 

ai Multo de ate 10% tdez. por cento) sobre O %alar total do Nulo) contrato: 

b) Rata:15210 unilateral do contraio deris :ido da presente licitação: 

c) !Suspensão lempor.lria para participar de licitação e impedimento de contratar coai a Administração Pública no prazo de ate 05 

(cinco) unos. e 

dl Emissão de Declaração de Iniduncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. nos termos do Anoto 87. Incho III. 

da lei Federal no. 9.666, de 21 de junho de 1993: 

cl Oeorterldo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na Premune ijci wtffia. o futuro contratado poderá ser penalizado 

conforme abaixo: 

3 
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tII [10444 oN..tenbastsimrs tonicçinwinv 
C111 

r•,1 venho sobre o ater dos produto. entregues 

8.5 - atraso degruseistattl(dezaigilmj~ento do obtem - Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos emeettes ene 
atraso: 

8.6 - ;isjpuçjjorts 11 10 1310z) dioanelpmeeimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do hauro contrato, gani as coneinaçõos previstas 
neste FM:ai 

- O valor dos multas sela obrigmorianiente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso. ou de outros atalhos relativos a 
vate Contratado. eventualmenie existentes. 

O valor das multas prevista nesta Cláusula nau tem eanIter eompensuMno e o seu pagamento não eximirá u contratado da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes dm infraçOas cometidas. 

Clattsukaslog - BA Rb:CISÃO CONIRAJVAL - O presente contrato regular-se-á no que comente á sua execução. inexecução 011 rescisão 
pelas disposições da lei ir 8.666/93. de 21 de junho de 1993. obsta-vades suas posteriores alterações. por suas cláusulas e pelos preceitos c 
principio: do direito público. Constituem mmiv os para reVe1S/141 deste contrato: 

9.1 O não cumprimento. cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contra:liais: 

9.2 • A paralisação no fornecimento do objeto contratados. sem Moa causo e previa comunicação ao Muniefitio de Riachâo das Neves-BA: 

9.3 - A subcontratação. lotal ou pardal. do objeto contratado. associação u outrem. cessão ou trensfenIncia. total ou parcial. bem :timo a lioão. 
cisão ou incorporação, sem previa comunicação ao Munidpio de Rinchai, das Neves-BA: 

9.4 - O deseuntprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar c fiscalizar a sua execução, assim como seus 
superiores: 

9.5- O cometimento reiterado de falhas, na sua execução: 

9.6 - A deeretmilo de falencia ou instauraçao de insolvência civil: 

9.7 - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado: 

9.8 • A alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa. que prejudique a execução do contrato: 

99- Razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que esta subordinado o contrato e exaradas no prosais* odittinisuativo o que se refere o °contrato: 

9.111. A supreSsão de oh ieto por pane da Administração. acarretando modificação do vaiai inicial do contrato. alem do limite permitido no g 1" 
do Anigo 65. da lei Federal no. 8.666. de 21 rle junho de 1993: 

9.11 - A suspensão do fumei:intento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias exceto em caso de 
coletividade públisa, grave perturbação da ordem intenta ou Lruerrn, assegurando ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações ate que seja normalizada a V1111140: 

9.12 • O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços jA realizada., esvaio em vaso 
de calantidade publica. grave perturbação da ordem interna ou guerra. assegurado ao contratado optar pela suspensão do cuntprimento rk suas 
obrigações até que seja normalizada a situação: e 

9i - A ocorrência de caso fortuito ou de ftvrça maior. regulamente comprovado. impeditivo da execução do contrato. 
Paragnify Único - Nas hipóteses dc rescisão com base nus incisos 1 a XI do Artigo 78 da I.ei Federal ti". 8.666. de 21 de junho de 1993. não 
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

~Ria Décima - OUTROS ISCALQQW.BRIGACOliti DO e()NTKAIAIWWINCIDÉNCIA$  - Alem dos encargos 
asstunidos em ntitns cláusulas deste Contraiu. o Contratada, sem alteração dos preços estipulados neste Contraio. obriga-se a: 

111.1 - Assumir integral responsabilidade por todas os Anus e obrigações concernentes A legislação tributaria. iraballiista. seettritária 
inavidemciária. os quais correrão por sua conta exclusivos: 

10.2 - Pagar iodos os tributos c encargos legais devidos em decorrência deste Contrato: 

111.2.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extimos. após a assinatura deste Colando. de cumpnwrida repercussão nos 
preços contratadas. ensejarão a feyliekt destes, paru Mis ou para menus. coriforme O caso. 

11/.2.2 - Ficam excluidos da hipótese no itelll anterior, tributos mi encargos legais que. por sua natureza juridico-irihutária (iMpOSION direlos 

coa pessoais) não retlimet diretamente ims preços do objeto contratual; 

Fone (77) 3624.2132 /2136 • Fax (77) 3624-2233 • E-mail inlicita©hotmait com 
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lir Ir.' tacto:lar as iaenças por k cot ura necessaii.i .. .1 execução dos scr.-iço. leo emundados. 'içando a ',01 cargo as re•PccIli rkvIstlav• 
principalmente a 1111fitICUI0 da obra no Instituto Nacional de Seguro Sociat•INSS cd Anotação de Responsabilidade -tecniers•ARI Mato ao 

Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura c Agronnmia•CREA. se roto caso; 

10.4 - l'amecei tilda a mão de obro sem qualquer vinculação empo:gani:ia com o Município de Riaclan das Nese...$.11,14. hem como todos os 

materiais. equipamento.. inclusive os Equipamentos de Proteção Individual•EM e UN instrumentos necessários á execução din ser. iças 

contraidos: 

10.5 - Constituem obrigações do Contratado. ainda. as demais atribuições e responsabilidade. estabelecidos no [ditai. na condição de 

vencedora do cename; 

Cláusula Désimit Paineira - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável. na (ltYlla da lei, por quaisquer prejuízos proverdemes 

de vicio. &ou defeitos na execução dos serviços contratados: 

I 1.1 - Correr:to por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas. pelo Contratado ou pelo Município de Rinchá° das Ices ea11A. 

pura reparação desses danos ou prejuízos, 

112 - Nau serão indeniradus os prejuízos que mnsain advir de uno. de qualquer equivoco da proposta Uu de má administração do Contratado: 

113 - O Contratado é o único responsável pela prucedencin das peças que viera utilizar na manutenção dos equipamentos, se ror o caso: 

(11uãija Deeinia Segunda - LR) DANO MATERla 1 _L 1 PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer darto". maiori a; ou

pesaaal. causado a terceiros ou ao Município de Rinchais das Neern•BA, durante a execução dos serviços contratados ou em decorréneia deles: 

Clausula 4/Mindere:sã] - 1111131-ICAÇÃO - O Municipio de Riaclulo das Neves-BA pon idenciani a publicação do presente Contrato. em 

extrato. no Diário Oficial do Município de Rinchais das Neves-BA, até" quinto dia do más seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo 

único do Anigo til da I ei Federal o". 8.666. de 21 de junho de 1993. 

ClaisgilLIWIggi_Quarta - aitts2 - As partes elegem o loro da Contorce de Riachdo das SeVes, Estado da Bahia. para dirimir questões 
decorrentes ske presente Contrato, com renúncia a qualquer outra, por mais privilegiado que seja. 

E. por ettafern asSillt. justos e contratados. assinam o preseine Contrato em 03 (Ires) vias de igual teor c Rama para uni uS efeito. na Pn:SenÇa 
das testimmillias abaixo identificadas. que também o assinam, depois de lido e achado conforme 

fest eniuninis: 

Riachao das Neves - (BM. lide abril de 2022. 

MiF,ue »mo Borges Neto 
Prefeito Municipal 

Contratante 

Secretaria ração e finanças 

ixd4ela Vogado da . "a Barbosa 
rpr n" 014.5014665.81 

Contratada 

A-1~ 

'4 t3/41 ficreks kfrfieeirrs<Paracip 
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Riachão das Neves MUNICÍPIO 
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