
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

CNPJ 14.100.74710001-26 

Praça Municipal, 27 - Centro 

CEP 47970400 - Riachão das Neves/BA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 35/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N 07/2022 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato tr. 63 2022 

O NIUNICIPIO IW RIACIIÃO DAS NEVES, Estado da Balda, pessoa jurídica de direito público intento. estabelecido na 
Praça Municipal. tr. 27. Centro, na cidade de RiacluTo das Neves (BA). inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o n 
°. 13.798374/0001-07. neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro, casado. funcionário público. 
residente e domiciliado na Avenida Jk a" 110. nesta cidade de Rincha° das Neves (BA). portador do Cl'F 608.270.875-68 c 
Identidade a". 06555298964SP/13A, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado. como Contratado. HOSPEDARIA 
CASA DE DORMIR LTDA. inscrita no ('NP) sob u 14670.1440001-60. localizada na Alameda das Algaroba.s. n' 16. 
quadra 13. Caminho das Árvores. Salvador - BA. neste ato representado pelo Sr. Wellington Slanins de Lacerda, brasileiro, 
disorciado. comerciante, portador da cédula de identidade n" 107377071 SSP/BA. CPF n° 182.804.985-91. residente e 
domiciliado na Rua %trates Guanaes Gomes. az 73, apartamento 1601. Candeal. Salvador- BA. aqui denominada Contratada. 
com base na licimçâo em continuidade e conforme atoorizaçâo constante no Processo licitatorio Prega° Presencial M. 07 2021 
originado do Processo Administrativo tr. 35/2022, tendo como objeto contrataçâo de empresa especializada em serviços de 
apoio para pacientes e acompanhantes encaminhados para Salvador-13A para atendimentos através de T.F.D - Tratamento Fora 
do Domicilio, incluindo hospedagem. alimentaçao e transporte de pacientes e acompanhantes quando nessa capital. ate 31 de 
dezembro de 2022. conforme condições previstas no respectivo Edital e também confonne nossa Proposta de Preços. tudo em 
conformidade com a Lei Federal n°. 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, tem justo e acordado o presente 
Contrato, que se regera pelas Cláusulas seguintes: 

Çjtatsula Primeira -9 OBJETO - Contratação de empresa especializada em serviços de apoio para pacientes e acompanhantes 
encaminhados para Salvador-BA para atendimentos através de T.F.D - Tratamento Fora do Domicilio, incluindo hospedagem. 
alimentação e transporte de pacientes e acompanhantes quando nessa capital, ate .31 de dezembro dc 2022. conforme condições 
previstas no respectivo Edital e também conforme nossa Proposta de Preços. tudo em conformidade com a Lei Federal it°. 
8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

DESCRIÇÃO Do PRonum 

A L INIF.NTACÃO: Café Da 
Manhã, Almoço e Café Noturno. 
HOSPEDAGEM de pacientes e 
acompanhantes. diária. 
TRANSPORTE: Rodoviária - 
Casa de Apoio - Local de 
Tratamento e vice-versa. 

UNIDADE 

Paciente + 
Acompanha 
me/Diária 

QUANT. 
ESTIMANDA 
DE DIÁRIAS 
POR PESSOA 

PERÍODO 
NIES 

V A LOR-
DIÁRIA 

VALOR 
TOT-T 

4.000 8 RS 35.00 RS 220.000,00 

Valor total RS 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) 

1.1 - Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de R iaeltão das Nese% - BA se 
reserva no direito de. mesmo durante a execuçao dos serviços, introduzir modificações no objeto. resguardando o direito do 
Contratado. quanto aos serviços executados. 

Clattsota Scaantla (JÁ VIGENCIA L 00 PRAZO DE EXECÇÇÃO - A vieéncia do presente Contrato será até enquanto 
houver n necessidade dos serviços contratados ou até 31 de dezembro de 2022. prevalecendo, para todos os efeitos. o que 
ocorrer prim eiro, podendo ser prorrogado mediante manifestaçâo expressa das partes. na forma do Artigo 37 da Lei Federal nu. 
8.666. de 21 de junho de 1993. 

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado. somente serà apues:lado pelo Município de Rinchas' 
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 Riachao das Neves - BA até a data limite de que trata este item. 

2.2 - O Contratado se obriga a manter, durante toda a execuçâo deste Contrato, todas as condições de habilitaçâo e qualificação 
exigidas no processo administrativo. 

e—I 
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CkluStilD Terceira  IN I I_ItRE,PLÁ0 DOS SFRVIÇOS - Eventuais interrupções da execuçao dos ser% iços provocados por 
motivo supervenientes, independentes da vontade do C'ontratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverfto ser 
comunicados ao município de RiachAo das Neves- BA por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Nesse 
caso, a critério do Município de R iachão das Neves - BA. os dias de paralisação serão compensados por igual período ao prazo 
final lixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 

Ciegula_Otrarta - DOTAÇÃO oRçAmENDSRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Saúde 
2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%1. 
Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Fonte: 1520- Saúde 15%. 

Clausula Quinta - VALOR E FORMA DE PASA MENU? - O valor dos serviços ora contratados será de acordo colo o numero 
de pacientes'acompanhantes efetivamente enviados à Casa de Apoio durante o mês. calculado por periodo de permanência nesse 
estabelecimento no valor da diária de RS 4.000.00 I quatro mil reais), estando estimado 20 pacientes por Ines. pagos 
mensalmente até o dia 10 do mês seguinte ati da prestação dos serviços, 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 custos diretos e indiretos para a execução dos serviços 
contratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de Inexigibilidade de licitação e na Proposta apresentada 
pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remunera* do Conintiado pelos serviços contratados c executados: 

5.2 - O Município de R iachão das Neves - BA poderá efetuar 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/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurldica e demais contribuições incidentes. para 
lins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo r. inciso IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal ri". 
1234'2012, ou infomiar a isenção, não incidência, ou etiqueta zero c 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 a natureza 
do bem ou serviço: 

5.5 - As Notas Fiscais Eletrônicas so serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de 
erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devols idas ao Contratado para correções: 

5.6 - ;tendido ao disposto nos itens anteriores. o Município de Rinche° das Neves- BA considera como data final do perlado 
de adimplemento a data útil seguinte e data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos sers iço,. a 
partir da qual seta observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento: 

5.7 - É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Riachilo das Neves - BA dos documentos de 
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de foram clara, objetiva e ordenada, que se neo atendido. implica em 
desconsideração pelo Município de Riachito das Neves • BA dos prazos estabelecidos para pagamento: 

Cláusula  Sexta - MULTA - Em caso de inadimplemento, por parte do ('ontratado, de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0.1% (um décimo por CCIII0) ao dia sobre o saio( cioba! do 
Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execuçào, o que dará ensejo a sua rescisão; 

6.1 - Ocorrida a inadimplância. a multa será aplicada pelo Município de Rinche° das Neves - BA: 

6.1.1 A multa será deduzida do valor liquido do taturamento do Contratado. Caso o valor do (aturamento seja insuficiente paru 
cobrir a multa. o Contratado será convocado para complementação do seu alor. no prazo de In ((len dias. contados da data 
da convocação: 

6.1,2 - Não havendo qualquer impottáncia a ser recebida pelo Contratado. este será consocado a recolher na Tesouraria do 
Município de Riachâo das Neves • BA, o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da 
comunicação: 

Fone (77) 3624-2132 2136 Fax (77)3624-2233 .E-mail rnlidtaahotmad Cen1 
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0.2 O ('olmatado. cientificado da aplicação da multa. terá 0 prazo de to alei) dias consecuti‘ os para apresentar recurso LIO 
Município de Riachão das Neves - RA. Ouvida a Fiscalização co responsável pelo Contrato. o recurso será encaminhado ti 

Assessoria Jurldica. que procederá ao seu corne; 

6.2.1 - Após o procedimento estabelecido no Item anterior. o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá 
relevar ou não n multa: 

6.3 - Em caso de relevaçào da multa, o Município de Riaclitto das Neves - BA se reserva o direito de cobrar perdas e danos 
porventura cabiveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em novação 
contratual, nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados: 

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

0. .atisplp Sétima - FISCALIZAC&Q - A fiscalização será feita por técnico. conforme designa art. 67 da 1.ci 8.666 93. com 
poderes para: 

7 1 - Comunicar ao CONTRATADO quaisquer irregularidades encontradas na execução do objeto contratado. 

estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas; 

7.2 - Notificar, advertir e dar início ao processo de rescisão unilateral do Contrato em caso de descumprimento das 

obrigações por pane do CONTRATADO. 

Parágrafo Único - A ação ou omissão. total ou parcial, da fiscalização por parte do CONTRA.; ANTE não edlnifil ao 
CONTRATADO da total responsabilidade pelo fornecimento do objeto do presente Contrato. 

Cláusula Oitava - PENALIDADES POR 1NADIMPLEMEN1'Q DO CONTRATO conforme Ari. 77 .4_9 141.8.6S 93 - Em 
caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Rinchar( das Neves-BA poderá aplicar as seguintes sanções. 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuizo das sanções civis e penais, se for o caso. eanunida a prévia defesa em 
processo administrativo: 
8.1 - Para inírnççj4e neQuena rcleváncia - Advenència: 

8,2 • Para infrações de media relevággia - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

8.3 • Parti infraçjei dwatide reli:y.0mb - Aplicação cumulativantente. das penalidades abaixo: 

a) Multa de ate I0°, (dei por cento) sobmo valor total do futuro contrato: 

b I Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação: 

et Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública nu prazo 

dr até 05 (cinco) anos, e 

d) Emissão de Declaração de Inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 
87. Inciso III. da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e) Ocorrendo atrasos no fornecimento do oblato contratados com base  na presente licitação. o futuro contratado poderá 

ser penalizado conforme abaixo: 

8.4 - ntraSO dç Ql_tuin) a,Q çju Jd,ias nu fon jrnento do objeto - Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre e litlor dos 
produtos entregues em atraso: 

8.5 - nlrasõ de 06 is4ista 1014ez) dias no fornecimenuldost*to - Multa de até 10% (dez por cento; sobre u sabor dos 
produto S eran.sties em atraso: 

84 • atraso superiores ai 10 (dez! dlas no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, com as 
cominações previstas neste Edital. 

1,4 I° - O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros 
créditos relativos a este Contratado. eventualmente existentes. 

Fone (77) 3624-2132 2136 Fax ( 77) 3624.2233 - E-mail rniic‘ta@hotniad com 
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r- o valor das multas prevista IICSKI Cláusula 11AU ICIII eaflItCf compensatorio e l) seu prn.,:atireino aao c‘imaa 

contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

S.-1ÉI Ula Nella - DA RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contraio regular-se-á no que concerne á sua execuçlio. 

inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei ir 8.666,93, de 21 de junho de 1993. observadas suas posteriores alterações. 

por suas cláusulas e pelos preceitos e principios do direito público. Constituent motivos para rescisão deste contraio: 

0.1 O não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento dc clausulas contratuais: 

9.2 - A paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e previa comunicação ao htuniciplo de Riachão das 

Neves - l3A; 

9.3 - 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 previa comunicação ao hlunicipio de Rinchara das Neves - BA: 

9.4 • O deseumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução. 

assim como seus superiores: 

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

9.6 • A decretação de falência ou instauração de insolvência civil: 

Q7 - 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 contraio: 

9.9. Razões de interesse público, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo n que se refere o contrato: 

9.10 - A supressão de objeto por parte da Administração. acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 
permitido no fi I° do Artigo 65, da Lei 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 'cento e vinte) dias. exceto 
em caso de calamidade pública. grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando no contratado optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação: 
9.12 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços ja 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 ate que seja normalizada a situação: c 

9.13 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 
Parágrafo enfie() - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Artigo 78 da Lei F demi n°. 8.666. de 21 de Milho 
de I993. não cabe ao Contratado direito a qualquer indeninção 

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOS  E OBRIGAÇÕES DOS.ONTRATANWINclOtNCIA$ FISCAIS - Além dos 
encargos assumidos em outras Ciállstlia5 deste Contrato. o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato. 
obriga-se a: 

10.1 - Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributaria. trabalhista. 
securitaria e previdenciária. os quais correrão por sua conta exclusivos: 

10.2 - Pastar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrendo deste Contrato: 

10.2.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura deste Contrato. de comprovada 
repercussão nos preços contratados. ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso: 

10.2.2 - Ficam excluidos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jundico-tributária 
( impostos diretos eiou pessoais) não retlitam.diremniente nos preços do objeto contratual: 

re 
ill.:; Providenciar as licenças por ventura necessárias á execução dos serviços ora contratados. ficando a seu cargo as C 

o ewee11 k a. despesas. principalmente a matricula da obra no Instituto Nacional de Secura Social-INSS e a Anotação de .E.o 
gr. 
13-

Fone (71j 3624-2132 21.56 - Fax ;771 3024-2433 - E-maa rnizna@notmail com 
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Responsabilidade Técnica - A R T junto ao Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia - C'REA. se for kt 

CISO: 

10.4 - Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empreguticia com o MunIcipio de Riachão das Neves BA. bem 
conto todos os materiais, equipamentos. inclusive os Equipamentos de Proteção Individual EPI e os instrumentos 
necessários à CXCCUÇâO dos serviços contratados: 

10.5 - Constituem obrigações do Contratado. ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidos no Edital. na 
condição de encedora do certame: 

Clausulo Décima Primeira - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, lia forma da Lei, por quaisquer prejuízos 
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados: 

11.1 - Correrá° por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas. pelo Contratado ou pelo Municipio de Rinchai. 
das Neves - F3A. para reparação desses danos ou prejuízos: 

11.2 - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro. de qualquer equivoco da proposta ou de má adniinistração 
do Contratado: 

11.3 - O Contratado é is único responsava' pela procedencia das peças que vier a utilizar na manutenção dos equipamentos. se 
for o caso: 

Chimsuln Décimo  Segunda - ILE) DANO MATERIAL QU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer danos. 
material ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Riachilo das Neves - BA. durante a execução dos serviços 
contratados ou cai decorrendo deles: 

ÇJggJJJ9 Decima Terceiro - PUBL1CACÀO - O Municlpio de Riachito das Neves- BA providenciará a publicação do presente 
Contrato. em extrato. no Diário Oficial do Municlpio de Riachlio das Neves - BA, tu* o quinto dia do mis seguinte ao da 
assinntura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666. de 21 de junho de 1993. 

Cláusula Déchna Quarta - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves. Estado da Bahia. para 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 03 (tres) vias de igual teor c forma para um só efeito 
na presença das testemunhas almixo identificadas. que também o assinam, depois de lido c achadas conforme. 

Testennmhas 

1) 

R iachão das Neves-BA. 14 de abril de 2022 

Migue 

Hosped a C e Dormir tdn 
CNPJ so o n°. 14470.144/010140 

ONTRATADO 

( Lçkvizt.
IDENTIDADE  ,J*34- ‘14-eA 

CIFF . - 2  fi .:Y/1 / CG' I len • 
PF  5-3 ç,yetr-35,-

IDENTIDADE 7tf_si, 

Fone (77) 3624-2132 /2136 - Fax (77) 3624-2233- Entali rnliotafghotmaii com 



Quinta-feira 
28 de Abril de 2022 
2 • Ano • NI" 2848 

Riachão das Neves MUNICÍPIO 

Extratos de Contratos 

teittfr" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
n.--taert L Praça Municipal, 21— Centro 

CEP 47970-000 • Riachão das Neves/BA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.4" 3572022 - PRECiA0 PRESENCI \ 2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato rt 63.2022 — Çasjuann PREFEITURA MUNI( IPAL DE RIACHAO DAS NEVES c a empresa 
HOSPEDARIA CASA DE DORMIR LTDA. CNPJ 14.670144 MMII. estabelecida na Alameda das Alagoas. n" lb. 

titulara 13, C: lio dal: Arvores. SalVador• HA_ 24iiitto &sintratatto de empresa especiatintla em ser' Iço> ilt JfknO 

rara pat. tentes e actimpanhanies encaminhado> pura Salvado, 44A para atendimento. ;urus es dc 1 F.O - 
Tora do Ditinicitio, incluindo hospedagem. alimentoçâo transpotte de paciente e acompanhantes quando nessa 
capital, Valsa Mal 14$ 220.121X1.041 (dotemos e vinte mil icmist. a saem pagos mensalmente. Pnuo.de Vigènent.de 
14 de abril a 31 de deminbre de 2022: Aviétnapr Peia Prefeitura Municipal a se Miguel Crises-tomo Borges Neto e 
pcIa cmpieui ‘Vellington ~In,: de Lacerda 

R hiebflo das Neves (BA). 14 de abril de 2022. 

Miguel Crisustomu Burges Neto 
Prefeito 51iiiisc oral 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL E2POSTM8JAXHMRKRL82620 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seçâo 3 35N 1677.7069 Id• 81. segunda lota, 2 de maio de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS 

ANISO CO UCTTAÇÁO 
PRISÃO PRESENCIAL Ne 14/7022 

PROCESSO IICITAIÕRM rif 2212022-
A rant iluRA MitteCIPM DE MÁTM11.5. atendendo Ca nitente% das 

Seetelanin Mulundalt potaSca Reentro de Inewa. voondu Ivone o rantual conireachn 
de emprega riaperneirada para • orei*** cie semiços Que mui* temosogve ou cartão 
magnético tom adminivirasto • cerniu* (.utergentao) da boto com operado de lidemo 
infame:ao* via inumo. por nino ile ledes de ',Hebetem-amo' unontiedm para 
ao( Nn de ineninerect“ gwevennen (adento mdiundo o fornecimento de temi e denten 
azetaóren nechsancis pare micuim e máquinas da frota uottenunte er • ~ma da 
eilmInnbasto *Mim do munklura dc Pinuidaillahra, na modalidade Pregkil Prinenclat. 
conforme &tf*$o contida no Edital o usa Ame* O Poredurento acampo obedeceu) 
I Lei /*mal fie 10510/2032. tal federal ne 11.686/1993 e angiaçus posteriores, 1 (e. 

aluiPleMeolar n• 173/2006 a aNeraS641 PIntrinrires, Nol Decretos Municipais 2242913 e 
031/1011, e *man legilLações aditáveis à espécie Initunsainrn Cnie à trafega do edital 
em forme de cria, p01 *adote CD ou qualquer nutra fama Of armaltnarnentet bem 
corno imposto em falha AA. ESTÃO susFt avó Por medida da orevenpla e :tremeu ao 
COVID-19 O (ditai e seira Ameaço bem torno eiclereceroreen adicionam estia i drioriutio 
dos mlemeudoie ovaste de aolksteçaia no emelt Motaueftprnuclesbagov.M. A licitação 
uni reabra*** 16 de maio de 2022 as 0900, is sede de Preleitvere Monti•Pai *Medfl 
tato á Atue ide ielerrntert nr 44, [entra CEP: 44610003 

PinDetn LIA. 19 de abril cir 7011 
iVANA MAS DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

RE1IFICAÇÕES 

Torna *Orno • RELIMEAÇÃO do EXTRAIO DO CONTRAIO 622/12 PP 13/22. 
publicado no puno °moa da um* isecSo 3. ISSN 1677 7069. h" Ol. HNIAIMUN 11 de 
março de 102/1. lornal A tarde e Dam, anual do Municiam) Onde te 14i Vigilrna esiol 
3 15/02/22 Lria.te• ~nua 114/02 a 1603/27 

Torna *Mico a ItnifKACAO do EXTRAlCi DO CONTRAIO 623/22. PP 13/12. 
Publicado no Máro Ofitul da Uni* (Seção 3. (SAN 1677.7069. to 45. modateini, si de 
morto de 7022), Jonul A tarde e Osário Oficiai do Munimin, Ornle se LE Vigência 18J01 
• 16/1/2/22 Lritic Ví4lnÕj. E3/07 a I8)03/22 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO 

AVISOS DE PRORROGAÇÃO 
PREGÃO CLE1RONICO PP 14/1012

0 Municio,, de Raras Jambeiro UMA :orne pataco aue intrustadm oue 
teta prorrogada Por morfema, no lar Iscliacomettimbr a licitada n• modalidade Preil40 
Eleunnto ri 0142022. Protesto Adnunoestivo na 104/2022, tipo. MENOR PREMI 
Coal& 11041 tCitr Obieto: REGISTRO DE PREÇOS PARA (VENIUAL PALIMICÁO DL 
MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO. FILMOU DESCARTÁVEIS E 1.15504vEtzas5 PARA 
MENDEN AS NECESSIDADES as SECRCIANA MUNICIO* Dg SAÚDE CO MUMCIPIO DE 
RAFAM JAMBEIRO- IA. que se reahatia no dia CU de Maio de 2027, in 09 00 (ornei nom 
* nem de eriesta. Fica prorrogada para o dia 18 de mio de 3027 As ORM (naval horas 
hruario de *alba. ~anu ridoemaelles pelo lel (25) 36110 3121. ou alfange do e.maii 
teascatáraellarnbrirofigmattom. Este Certame ocorrei, MI /vett 00 Lar avo Botarem. 
r tom lir. iodem MI no 9340/34. Rafael lamtwiro/BA 

pardo METROMOD N 13/2022 

tp Munem° de RUM lampeiro Balsa, torna pubtro ao; interettados que 
se13 pengtOttete Por protaitriat no arte licitarem iecombr a licitado eu modalidade Preflo 
Ebruereco n' 015/2022, Processo Ackninistratma si 096/2022, tipo pArmw onço 
62u6Al POR mit oblzw. REGISTRO or PREÇOS PARA EVENIUM AouosAo Gf 
'AMENA( DE EIPCOUNIL, t3CgiiÕiis0 L ARTESANAM PARA ATENDER A DEMANDA DAS 
00/C ROAS SECRETARIAS MUNIOPMS DO MUNICÍPIO CA RAMEE sitIVIMIRO-M, CONFORME 
QUANTITATIVOS E ESPECIFICAM:RS CONSTANTES NO TERMO MIENINLIA, ove se /*Mana 
no dia 11 de maio de 7012, it 0990 (nove) horas Ninem de Butim fica oronOmda pua 
o dia 20 de moo de 1021 M 0900 (nove) botet luram de emula Maiores ~canceles 
Pelo 16.102122. la 'Invés do e,mad liedamenafarisambeiroSmall Cern. Esto 
Melam* ocornen attiVal do sue aux liatilcOotti crente. credo 98 n• 91489/, Rafael 
I~o/DA, 

MARCOS LI)17 ARK/NES DE SOUZA 
9147.0e.co 

AVISOS CR LICITAÇÃO 
PREGÃO Et.CMISPIJC0 Ne 51/2022 

O eduntode, ao Rafael sambeito • plante torna ponte ate interessados ate 
ar reatava licitação na modalidade Pregão Eletrônico n' 016/2031. Enteso 
AdMinattrahnO ne 0111/3012. roo MENOR PREÇO 010EJAI POR 0511 Pôrto 
CoatratiNio de pessoa lutada erspetultiada no lomaimento /Onero, agimentkicn 
detonados a Alimenutlo Escolar da Rede Municipal de [moto do Municipal de ROAM 
lambem, M, conforme escienticaulet a quentiumen comtantet no (Mel e 5ev.. 
anona, Sena° de ai:cindi no da 13 dr maio de 2021. as 09'30 (nove o Inala) horas 
*gano de Esaulut Edital e Anexou dsooniveit no cite sant com.bi. 
PreNiture Municipal do Rateei iambeten • Ba. situada no largo da Liberdade SOL 
Centro, Rafael sambamo. gania. CEP 44620000 M.Uores informapSen pelo fel 1153 
3680- 1122, ou traves do 'emoli butataprafteliambetrogigmail ceei, Luc Certatfilt 
ocorrera ouves do ide www letUcces-e.com corne° 66 na 116602 Raia& 
lambem/BA Maude suis dignei de Sousa, Pura-eu 

PREGÃO ELETRÔNICO Ni 57/10n 

O Municiam ao Rafael Jambeiro Unia, trena dábisto ao% .ntnessAdot ;Q. 
te le4/17aid licitaçâo na modalidade Rugiu non*** ri 01111022. Processo 
Administrativo no 112/2922. Tido MENOR 'MEÇO GLOPAt POR MEI Objeto: O abjeto 

delta feeand é o tellt11,1 do Preços pais eventual IMMO° de Materiais • 
Iquoameintos de proteção individual pira o tiabalho com o aslarelhO de Itans•X do 

110Irlal Mentripal do ~de de Ralai lambelro • BA. Seaslo de abertura no da 17 
de maio de 2022, lu 0900 (nove) boas HorsteM de PársillIa. Edital e Moam OnlIonireta 
no me ande, Indlat.Otete coen.bc, Prefeitura hitiniodal de Rafael lbinbe1011 Si, vlon/te 
no Luto O. titientode, SM, Centro, Rafael Jambeiro. ELaNa, CEP. 44520400 Maior* 
inlonhapSel pelo Tal 1151 3580-2127, ou atreves de e-rnad 

kdaracrulaelsambeirogagnuil.com, (Si, [ensine °torreei' tetravó' do ene 
*vate Ittazneterecen.W, código Aft rua 915154, Rafael lainteiro/M. 

MARCOS Mit ARIDNES DE 501)7A 
Pregoeiro 

PA N' 031/2e21 
11 0S2022 Mola 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO 

AVISO Da uCITAÇÃo 
PREGÃO ILETRONM) SM PC 12/202.7 

081 "ni.htna de INUOI P/ arnnut4o de cestas bagos Abertura 
Edital. era portedecrenpraspublicattorn br, 

nenen:agi" ti de abril de 2077 
WANO4R50.4 II DOS SANTOS 

Pregoam 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

EXTRATO 00 (STRATO 

PP 10 717011 
Cochilo 0. 63/1022 • GontrMantet PREfEITURA MUNICIPAL DE MACHÃO DAS NEVES. a 
empena HOSPEDARU CASA DE DORMIR CM& Eftel 11670144/0000 Vaiou Talai RS 
2)000000 (duninun e vinte mal man), a serem pegos mensennento nt/0 de Vigi-mia de 
14/04 a 12/12/21112. Animem Peta Prefeitura Munem& o Sre. Miguel [materno Somei 
Neto, dela • empana Wellington Mount de taceida. releactuamentr Peio munkioN e 
Pele fentnitado 

EXTRATO DO CONTRAIO RE PO 1/2022 

Contrato Mi 57/1022 - Cormattart NIFILHUM MUNICIPAL DE MACHÃO DAS NEVES e a 
~orca TERMCCMIRLI f111411. Inxnur no [reá sob 0) 601514/001 54: Vale lotai 
RS 1.450.000.00 lum rnahlti quatrocentos • oitenta mil inani d serem pagos conforme a 
prestado de ~do objeto. Prelo de Verti.). der 1404 a 31/12/N311, Munam Peta 
Prefeitura Munkual o Se Migam Creaostomn &igen Note e pela a amuem Dego km 
Mus Moreno, nupeciNamanta peai etintido e pelo contratado. 

AVISO DC 2401.404.0eArJO 
utak) CtiFRON1C0 ref e/2012 

O Prefeito 11061040(sii u presente Ptocetut Olue20: Preal440 de /*tio na 
locação de rnberyonot peei atender as notei/Adulei de Iodas as 4eCrOlanal Peneneentel a 
"te Micildpio de Naus* das Nowa; Deitaste Vencedor. !ERRAM:INSTEM CREU. turma 
lo CNIN It'D 0  03 501 S26/0006S4. Venceu o lota III no nane lutai IS 4zO.000.00 lura 
milhão dualsocenten e oitenta mil nus); %Me de *mine 1500, 1520 1510. Neste, 
termo HOMOLOGO o Obteto do Emente tertamn ao Licitante µWS acerM 
Idennetncta. 

MIGUEL CRISOSIOMO ESCAMES NETO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
migo nisso" ra Ar2o2: 

O *eleito ttrAMOIOGA o Presente Piourna OW67 PorntalÃo de ~ 01 na 
fornecimento de releia" e hospedagem no interesso do ~Aço na Sede do murackaio. 
no DUM* de Stlo 100 do Rio Grande. ouviu, de Canpard e no Dnvito Entroncamento 
nest• 1411ntc1010 e no Municiplo de flaruntasi BA licitantes verteddent. 11 AWMPOO 
MANCAI DA SILVA. CPE zdo 22221312n 68 vencem o lote na 03 no uSar total de RS 
17S 00000 (cento setenta e cinco mil roa*. ?)a/ENRAIA BOTEINE) IMORIGUES, n• 
602 0216.785-49. temeu o km. n (St na valor total de 115 115 C00,00 (telha atrtarnla e 
Once mil tern), SI EMS.ÁNIA ALMEIDA DE SOUZA. CPI n• 439570 355-20, venceu o lot• 
ra (16 no valor lotai do AS 93020,00 (noventa e Pês m4 telèt), venceu o Lote 0 07 no 
valor total de RS 93.03000 Hicnninta e (rés mil reaHl. 4) ENIDAUA PEAREM 90MIIM 
ROCHA Ri na. 927 931.66545. vogai os Iates no. OS dg valor cotei de eis 120 000,00 
(cento e vote ma mim), erten Iole nt 09 no vaiar total do RS RO 000,02 Menta Til 
retal verteu o lote Ia. 10 no velar total da RS 10000,00 (Menta mil reais' SI 
ELJUNGELA VOGADO DA SILVA BARBOSA. at na 014.508668-SE unau os lotes n* 15 
no valor MUI ti, RS 102.00,00 (cerdo e dois mil rent venceu o lotem* 11 no valor lotai 
de RS M.00000 nauseosa oito mil mais), mimou a lote ne. 13 no valor total de 4$ 
6g,C0O.013 Nenen* e nove ma renck 'ente de flecusvat 1500 ISM. 1501. 1600 e 1660 
Nela. teltrele HO7.101000 o ~to do ~sente Wire Mn tenente, remedam, utlittli 
ident111C•1101 

Mlfaift Elt•505TOMO BORGES NEM 

AVISO DE rçOal0 t0 on.A0
Nado EnOrtico te 8/3017 

O ttttt ito HOMOLOGA o oretrnie **mo (Melo Prest*Zo de serviço rui 
locação de ft‘klUlttri pau atender ai micesodadea de todas ai acometas *rtencentei a 
ente Mcinedno cc RInhilo das Neves: licitante vence:Re TERRAC.ONSIRIJ FIOU. Inscrita 
no Mies sob na 01.501.5740001.54, venceu o lota 01 no valos mut It5 1.4110 00E100 (um 
nvieh3o quatrocentos • oitenta mil traia), fonte de Netuno :SOO 1520 ISSO sedei 
lermos I40PACROca0 e aberto do presente certame ao Isitante vencedor gama 
identdszado. 

MiGiftL ENICS10M0 MOROU NETO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL ir 7/2021 

O *eleito HOMOLOGA o pimento processo Obteto Conmataçáo or enloire 
ospecuartaa ern b.ettrIÇOS de nom pela ~ente. e Komoribentto enconwOudot para 
SevadotEIA para atendimentos ornei de 1.40 • Tratamento fora do Dormido, min/rido 
houardagem, Mosientaçáo • transporte de pacientei e xompennantr. Ctitand0 nato 
capital: 1x/tente vencedor. HCHPEDARIA CASA DE DORMIR VIDA. CNP; 14.670.1440(01, 
Venceu torta tola' do loco RS IS 220 00000 (Ou:entoa e ume mil /oit); Name de Recuou 
1520. Neste. Ierrnot HOMOLOGO o objeto do prestou cortante aos Lentaines vencedores 
auma mumificados. 

MIGUEL RHOSTOMO SULCAS NETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA° DO LARGO 

AVISOS oE uarivja 

rocoAo tirmOruco H' 1312021 SAI' 
formatação 0o empresa rnpe~ no fornatenento de monisn de eapectonic Dai 

de *Mura das PrOO011es 12(6.2022 às 091115 
PeUCÃO Etroubeco ourou SAP 
Comutação de empene lornimmentis de at condiu:tudo de 9010 811) Deu da Mrrtura 

ao Propeli*. 1205 203) Si 31h19 
PREGÃO ElEIRONs0) Ir 01612022 5AP 
contratação de empresa esperarmada no lometenento de conetnines Data de Abertura 
das Mcoostat. 11 09.2072 às 141115 
PREGÃO EtenleReiC0 /I' 016/2022 511P 

Contratas** emitem omitia:MU no ',amornem° (ar frtatitUO•entot da lenha fama 

Data de Atxristra das Pmerntat 1205.20» as ISMS. 

Qlar)i"
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