
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

PROCESSOADMINISTRATIVO NO. 92/2021 - CHAMADA PÚBLICA NO. 02/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato nO.158/2021

O MUNiCíPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na
Avenida Rui Barbosa, n", 420, nesta cidade de Riachão das Neves-BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o n 0. 14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro,
casado, funcionário público, residente e domiciliado na Avenida Jk nO110, nesta cidade de Riachão das Neves(BA),
portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n". 0655529896-SSP/BA, na qualidade de Prefeito Municipal e de outro
lado, como Contratado UESLEI FERNANDES DA FRANCA, Identidade sob nO09.453.045-95-SSP-BA, CPF sob o nO
009.630.851-66, DAP SDW0009630851662111181105, domiciliado no Povoado Barriguda, s/n", Zona rural, neste
municipio de Riachão das Neves(BA), CEP 47.970.000, em continuidade e conforme autorização constante no
Processo Licitatório Chamada Publica nO02/2021, originado do Processo Administrativo nO.92/2021, resolvem celebrar
Contrato no.158/2021no valor de R$ 19.998,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e oito reais), tendo como objeto
credenciamento e possível contratação de pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas, para fornecimento de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme programa nacional de alimentação
Escolar/PNAE, ao longo do exercicio de 2021, conforme condições previstas no respectivo Edital e no Projeto de
Vendas, tudo em conformidade com a Lei n", 11.947, de 16 de junho de 2009, da Resolução Conselho Deliberativo
CD/FNDE n°. 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução Conselho Deliberativo-CD/FNDE n°. 04, de 02 de
abril de 2015, têm justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - O OBJETO - Credenciamento e possível contratação de pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas,
para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme
programa nacional de alimentação Escolar/PNAE, ao longo do exercício de 2021, para alunos da rede de educação 1
municipal, verba FNDE/PNAE, tudo em conformidade com a Lei nO.11.947, de 16 de junho de 2009, da Resolução
Conselho Deliberativo-CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução Conselho Deliberativo
CD/FNDE n°. 04, de 02 de abril de 2015, conforme abaixo:

1.ldentificação do Agricultor 2.Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5. Preço/ 6. Valor TotalUnidade
UESLEI FERNANDES DA Biscoito Peta KG 606 R$ 33,00 R$ 19.998,00FRANCA

DAP Total do Produtor R$ 19,998,00
SDWOO09630851662111181105

1.1- Objetivando melhor adequação dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito, o Município de Riachão das
Neves-BA se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos fornecimentos, introduzir modificações no objeto,
resguardandoo direito do Contratado, quanto aos fornecimentos executados.

Cláusula Segunda - DA VIG~NCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO- A vigência do presente Contrato será até enquanto
houver a necessidade dos fornecimentos do objeto ora contratado ou até 31 de dezembro de 2021respeitando a
sazonalidade dos alimentos a serem fornecidos, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, podendo
ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal nO.8.666, de 21 de
junho de 1993.

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de
Riachão 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 Riachão das Neves-BA até a data limite de que trata
este item.

2.2 - O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo administratívo.

Cláusula Terceira - INTERRUPçAo DO FORNECIMENTO - Eventuais interrupções do fornecimento do objeto
provocados por motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do
CódigoCivil deverãoser comunicadosao municípiode Riachãodas Neves-BApor escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro)
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horas da ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de Riachão das Neves-BA, os dias de paralisação serão
compensados por igual periodo ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

Cláusula Quarta - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das
seguintes Dotações Orçamentárias:

UNIDADE Projeto/ Atividade Elementode Despesa Fonte02.06.000- Secretariade
2013- GESTÃODAS 3.3.9.0.30.000.00- Material 15- FNDEEducação,Cultura,Esporte
AÇÓESDOPNAE/FNDE deConsumo 00 - RecursosOrdináriose Lazer

Cláusula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO- O valor dos fornecimentos ora contratados será de R$
19.998,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e oito reais), a serem pagos parceladamente conforme ocorrerem os
fornecimentos, em até 30 (trinta) dias após, apresentação das Notas Fiscais Eletrônicas de fornecimento e atesto do setor
competente, obedecidos os preços constantes no Projeto de Venda apresentada pelo Contratado e constante no presente
Processo.

5.1 - Os preços constantes no Projeto de Venda do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a
efetivação dos fornecimentos contratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de Chamamento
Público de licitação e no Projeto de Vendas apresentado pelos Contratados, constituindo-se assim, a única remuneração
do Contratado pelos fornecimentos contratados e efetuados;

5.2 - O preço global a ser pago ao Contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas tais como: as
correspondentes à mão-de-obra, despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o
fornecimento do produto, aquisição e transportes de materiais e equipamentos, tributos, emolumentos, seguros_ inclusive 2
contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza, para a entrega em Riachãodas Neves-
BA;

5.3 - O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será
de até R$20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração deAptidão ao PRONAF- DAP por ano civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar;

5.4. - Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o Contratado receberá o valor descrito na Cláusula Primeira deste,
totalizando R$ 19.998,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e oito reais).

5.5 - O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota
de Empenho;

5.6 - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições
incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 2°, inciso IV da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n", 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e 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 à natureza do bem ou serviço;

5.7 - As Notas Fiscais Eletrônicas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar
isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções;

5.8 - Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Riachão das Neves-BA considera como data final do
periodo de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos
fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento;

5.9 - É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Riachão das Neves-BA dos documentos de
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica
em desconsideração pelo Municipio de Riachão das Neves-BA dos prazos estabelecidos para pagamento;

5.10 - Todas as chamadas que não forem atendidas nos tempos estipulados, não serão faturadas.
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Cláusula Sexta - MULTA - Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou
condições do presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua
rescisão;

6.1 - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Riachão das Neves-BA;

6.1.1 - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja insuficiente
para cobrir a multa, o Contratado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados
da data da convocação;

6.1.2 - Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na Tesouraria
do Município de Riachão das Neves-BA, o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
comunicação;

6.2 - O Contratado, cientificado da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso
ao Município de Riachão das Neves-BA. Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será
encaminhado á Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame;

6.2.1 - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que
poderá relevar ou não a multa;

6.3 - Em caso de relevação da multa, o Município de Riachão das Neves-BA se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em
novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 3
6.4 - Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo.

Cláusula Sétima - FISCALIZAÇÃO - A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr Pablo
Antonionne Silva de Miranda foi designado conforme Portaria nO131/2018, de 19/12/2018.

Cláusula Oitava- PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATO, conforme Art. 77 da Lei 8.666/93 - Em
caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida
a prévia defesa em processo administrativo:

8.1 -Para infracões de pequena relevância - Advertência;

8.2 - Para infracões de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

8.3 - Para infracões de grande relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;
b) Rescisão unilateral do Contrato derivado da presente licitação;
c) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo
de até 05 (cinco) anos, e
d) Emissão de Declaração de Inidoneidade 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 objeto contratados com base na presente licitacão, o futuro contratado poderá
ser penalizado conforme abaixo:

8.4 - atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no fornecimento do objeto - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos
produtos entregues em atraso;

8.5 - atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos
produtos entregues em atraso;
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8.6 - atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro Contrato, com as
cominações previstas neste Edital.

§ 1° - O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos relativos a este Contratado, eventualmente existentes.
§ 2°_ O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Cláusula Nona - DA RESCISAo CONTRATUAL - O presente Contrato regular-se-á no que concerne à sua execução,
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores
alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste
Contrato:

9.1 O não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais;

9.2 - A paralisação no fornecimento do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunícação ao Munícípiode Riachão
das Neves-BA;

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 prévia comunicação ao Município de Riachão das Neves-BA;

9.4 - O descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como seus superiores;

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

9.6 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 4
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;

9.9 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o Contrato e exaradas no processo administrativo a 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 § 1° 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 ao 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 fornecimentos
já 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 até que seja normalizada a sítuação; e

9.13 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal nO.8.666, de 21 de
junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOS E OBRIGACOES DO CONTRATADOIINCID~NCIAS FISCAIS _ Além dos
encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados nesteContrato, obriga-se a:

10.1 - Assumir integral responsabilidade por todos os õnus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista,
securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos;
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10.2 - As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total
responsabilidade da proponente;

10.2.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após 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 excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária
(impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;

10.3 - Manter durante toda a execução do Contrato as mesmas características e condições de habilitação técnica
apresentada durante o processo licitatório;

10.4 - Entregar produtos alimentícios que atendam ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

10.5 - Os produtos deverão ser entregues na Unidade central, que será responsável pela conferência dos gêneros no ato
do recebimento, que informarão à secretaria de educação e setores responsáveis pelas eventuais inconsistências;

10.6 - Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada
deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 02 (dois) dias útil, após a notificação, sem prejuízo das
sanções previstas;

10.7 - Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando necessário,
não sendo permitido o transporte de hortifrutis em caixas de madeira ou papelão, com exceção dos ovos que poderão ser
acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico;

5

10.8 - Executar finalmente o objeto desse Contrato, comunicando imediatamente ao representante legal da contratação
a ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;

10.9 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos fornecimentos, de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.10- Todos os gêneros alimenticios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim, devendo
ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos
alimentos;

10.11 - Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital,
na condição de vencedora do certame;

Cláusula Décima Primeira - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer
prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos fornecimentos contratados;

11.1 - Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de
Riachão das Neves-BA, para reparação desses danos ou prejuízos;

11.2 - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco do Projeto de Vendas ou de
má administração do Contratado;

11.3 - O Contratado é o único responsável pela procedência dos Produtos Fornecidos que vier a utilizar na manutenção
dos equipamentos, se for o caso;

11.4 - Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, a juízo desta, não forem
considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado.
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Cláusula Décima Segunda - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer
danos, material ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves-BA, durante a execução dos
fornecimentos contratados ou em decorrência deles;

Cláusula Décima Terceira - PUBLlCACAo - O Município de Riachão das Neves-BA providenciará a publicação do
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Riachão das Neves-BA, até o quinto dia do mês
seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal nO.8.666, de 21 de junho de
1993.

Cláusula Décima 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 (três) vias de igual teor e forma para um
só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado
conforme.

Riachãodas Neves-BA, 16de novembrode 2021.

~
MUNiCíPIODERIACHÃODASNEVES

MiguelCrisóstomoBorgesNeto
PrefeitoMunicipal 6

UilrA: fip4/Y{Yé"ck c,,~"-t;~~c>v</
UESLEI FERNANDES DA FRANCA

Contratado
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MUNICIPIO
Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 92/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2021

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Credenciamento de pessoas física/jurídica fornecimento de Gênero Alimentício da
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE; Vigência do futuro Contrato: 16/11 - 31/12/2021; Fonte de
Recursos: 15 e 00; Data do Contrato: 16/1112021; Contratantes: MUNICIPIO DE RIACHÃO
DAS NEVES-BA e Agricultor; Assina pelo município: Miguel Crisostorno Borges Neto; Assina
pdo contratado: Cada agricultor o seu Contrato.
Contrato n°. 158/2021 - Agricultor WESLEI FERNANDES DA FRANCA, DAP
SDW0009630851662111181 105, Valor: R$ 19.998,00;
Contrato n°. 159/2021 Agricultor MARIA PEREIRA DE LACERDA, DAP
SDW0619500921002209171012, Valor: R$ 19.998,00.

Riachão das Neves (BA), 16 de novembro de 2021.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL K+JKLXA5YGUFFMZKYZ5KEA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

---- - - - - ---------------
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l. {_I)mi~::,;jn)('!orl;l! de 11C1(il\,to I (hf" .111,:'i'!\ ;~,l :_!~'(i:,,'lr' i ti \, ""í ("1.1(1,.
ri"! ')1\ '~.I.lfl,t MUfllUIXli dE' Maflutt-'Ili,:-:io doi Cd.hh 'vtt\~.j d,';, "'".11,1(11)a"
i;Ul.,)·~,l,_·;lr;aix\) l'~D~-'Cifi(ilda
rOtvl'\Oi\ UE j-iR[(,O~ n" 001/2021
UCITilÇ;\Cl pP L10312021
Ofl.jI ; 0 C(mt1éHaçãodf empresa especlJlizadCl em St~rvH;.I..'~n,l ared de ~ngf'IlI"i<VIJ, para

dr' Requ<1!Jflcaçãode duas Praç.a5 Plihli(J~:" <'l'fldo wna !oCJI'[;'lda na Rua
rr,fv(,,;~~l D(lmtngo~ de Brito, no bairro d~l Federaç.:io, (" J outro) ilJ RUJ Almirante

,,, '" ",,,,,", ''':'::: ""',, "",,',,' "' """"'"'e "" """O< "'"" Gmm"

I) I \ B I () OF IC L\ I. n\ t '\ I .\ O . Seção 3

( P 1'J" 212021
OIW'!·) Ct edeuciarnento d~ nesvoa, f,<;I(';'J/JlHiOI(,lforneOIlWn!o rto Gf-nl'r,) /,.1.1')(>11[1(10da
t\gr!CI,!:w,. ~iJ!Ili";lr fi EnlprO;'endedorFanuhar Rural. atendimento.jl} Progr.uu., Nd(lorl.Jl d~
AIII')(.n:;)I,,;O E':.col.)r/PNAE: Vi~Prlu') no futu/o Contrato. i6/i I ~1/1l/2n} 1_ hmt{. de
,(1'r'.w,l" IS I' 00: Data do Contr ato. 1f./l1!20n CUntfJt.:lntl'''· MUNIC1F-lO ln RIACHAO
!)",', ,\f;í')·r;:. cAgr.r unor .•Assiru pl:'h) -t.urvc.o.o ~...1j~lJfc'1Crisovtcmo Horgt'" Neil), As~ina

'1 ;(,,~i:) Cada JW-iv_,dlJ,' C' -r-u (Ol1lr.llc

()II!r.l!d 153/202: Âgfl(,;[II)' wtsu F[HN;\N()[S DA HV\NCi\. DAr
~[yN(lll,.\(li:. HJf."16tlllI18! io-, \1;*11 I~S 19 ')()H,OO,

(oPtr,~t{) n" l.SCJ/202J Ap,rli'ultor MARli\ P~_R.EIfM DF LACH~DA OAP
SDWü619S0092W02209171012. Valor: RS 19,998,00 MIGUH CRISOSTOMO BORGES NEro
Prdelto RI3(.hJOdas Neve-s,08/11/20)1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO

EXTRATOOE ADESÃO A ATA OE REGISTRO PREÇOS

íJo:Tp ..:..ru :)1 ADrSÃO A ATA DE .GISTRO Dr PRr(~t)5 NS' i3/;~I)."'!
OR1,,;:'{_i f ',:n(jr' N,;lcionaf de Ot.·senvolt/,n)t'n((; d,; !{JUI,I~,'!Ç' ; "Ifll
'f,'C),. '~)I' AIl:vll!\lr~s T'R.e.TiVOr-.;" 1O~,,')(1'; r MI i :,p,! li ;,,:-)! ,t;,~j:: .:,rA P! prcls r'{Q nr
;';<!(.' ;'. l~/)U21 ('ARfE', MAN ~,.\11~. ,H01_!11._t,I~[)', __,\;'~it,1_ (\y\,1tr~(.::' [IE VLICULOS
~l[r\ " 'Uf,JDC, Mur~KiF,",l DEE;)UU"'~,"'()Df- 1(:Ut:H/H) DO './\iJ;C 01\ ()8;t!-O /\q;l!~I(tw
iI<' ("ilj,j<~ ;'1.1(.;1 hUll,1/ OHI: J
ViIlOIl (,l.cH3Al: RS 31/900,00 /1RlltN!(),)~, UUL';Sf. t ',;]11. I, f.. ()'dn,"Jj~li l<b'\I'.!)
'/i(j[r\lCi,\' 110 Í(rntu <2 dezi dias, jJ p;.trtH U,I j-;..,illdlur,) RdwH,jO do Largo Bai'I,l 01 do;>
jr;<;t'plb'u de 202t, Herbert Gonçalve'_;(!t~Oliveira IJl'efCI1D, Al1tire LlII~ j~!Vl:'') Ml"dt~ITO')
SCtrf'!,j,;(, t..1unicjPJIde Educaçjo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DF CONTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA Df PREÇOS N' 11/2021

;)'{t);_ t.'~_,')' r,p';~iNbHt_t-l."':"'l_l ,\,' 2b:~::()?J C-'!'il.-:\' dt> t>n'p'f'" l'-'dWf'il1itdda
i';" -1.' ,'., '.l,~:iü (lih ,>1'1\;,((" df' ,)IYd ,1~'·t'r;)~(;11.1('1'<i i-' ,H'lpll.II,,'lr) (.1,';, ("I1\ro
'dy C,I)t' '''''01 Pel"I!',i,-l :1';ld.jr!., l(j!1>:)', <tIL; !"L' f,. i'..': l"i Ú'L:'."O, '11''',(('

"(,, I"'rnr'<, dl""',:j:I', 1);1', pl ..t",11I,J,
Dt, U,1bkCl iJl 20.?J. i'I:, ü9i: (iO ld,f;!i d "P(q~ ~,(,' n;)
11:) ('!!dt:"':l:(l t'!('tronICO Y'NJW riodf;'(vnt,i) b';l

RiOde Conta~;,9 de dezembro dt.~201.1
iNDIRA I [IVII Df S ARANHA

Presirknte da CPl
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.4LVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DO SALVADOR

AVISO OE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 6/1011

Ú ',;,qJ"f In!f'"dentp da ~)U(OP,no I"J~(,) ;,k ~i."h

C'ilnIH'(lil" '110 de::. inteH's-:',1dw; d RE:.VOGA(,.ÀO cid seg,ill~t('
Dt, F;~t,(,OS 11,,1 006/2021 Procp:-,so fl\1: 12940~)/20} 1 CH)Jetej contr"t,.ç;io dt' t'mprE~S,J
'2)pl_'(!~ii"ld~i para exC(uçào das obrJ') dp RCqUilllfl(,lÇji) (la Rt'.l D,ret" do É.den do Ville.
iV'dt,'J r\(LHd SJI·JadoríBA. son rl:'ginw de t~(1lprelt.H!J Po! PREÇOS tHJITARIOS, com
lornt·, lr!ll>,lto de :nao de obra, m.He'-i(jl" eqUlp.)tnelltü<' o que lot nt'(J" ...S.lno para a
'~"'f·cvÇ.)O ~lf'~h'':),)€'Iviços, de dcordo (OlP o fdililt \' ~t'U' t.n">ith )\.J',lificr.lIIViI [m r.uão da

çI" licitante "H'po~dnra Tf'rq~(l dr- (_(Hltrd·O. rUla
,;tr,j"l'>~,j:l'. ::db),: ,JI;:O,'" nn

;"),,;'" ('r,; '-o Dl.-1"(.o ('i,!I,li ti,! ljn';io
2H, ;),-,

·,(_,t.P,t, p:.,r,) ('xf·'rllç;]:' d,)·, ',f'rV,(('" ','!t., ·~'I ,~r. I' !1d~,n,""."" 'ondlç'{if">
PfU;_l(.I',t.,l, pv'~' prnTlel'U f_ii)<;~;fJ("d(J, :nl':u:"vv tjL,,Jnt() ,h", "r, (UI,lu"'.lil"l,!i.: lUI': U
ti',) .. ,n·j')''-.:'hlr,;,~, Bd',e icr,ai: iFt 49 r(\i re\1I"-"d r,'! S 'J ,rt,'I~(.1 !'('" ,i\I P!( ..'(~.",~,)
11I,_I\d!"l"I' 1.',H.(,r-,tr,J·Sl';j j'~PClSIÇ_;\O do', Hi!t:'r(",',Jdo" n,) )<)1.: i.id Corni',:;..i{.1 Ut: ;.'::'t.rç ..lO rj('~.td
/\ul;1I <,ite,:1 Til do ~'\cILlld,lb,'i,3), )anto AntoniU i\i;'~r: d(; CHino, ),"l!J,:l(J~.'f/Br\, crp

no tlOI,úio d<l~,08:00 a~, 12:00 ;~ dd~ U:()ü j~, 17-0()1t~ GABINEl[ DA
\1!PEl~'NllNOENCIA DE CONSfP.VAÇAO E OBRAS PlJBlICAS DO SAlV!\DOf.

~rn q d.-' dt';;'(,'T1hr'~ld~' 2021
OH.t...'\i\oL)() (Ul'.!{ Jf.'~ (ChIA CA';,!I-l':':

SECRETARIA MUNIC!PI\c
D~: PflOMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. ESPORTE E LAZER

AVISO OE ADIAMENTO
PREGÃO ElETRÔNICO N' 2/2021

COMISSÃO S[TORIAL PERMANENTE Df LICITAÇÃO CoSfl
AD!AMINTO Df LICITAÇÃO

A Comi~~ao Selori<J1P€',m~ln('nle de I icit~(','io COSE! d,:]S[I'II1PRrtorn,j publico,
;J,n:; I :.,nlr'_'(lIr,elll\J d,)<:,;ntf'n:~"sado'), () .ldl,lmento do PRfC,AO flLTRÔNICO N" 002/l0n '

\" 1iI30(}3/2U2 1 ORH TC' J\qu' ';'jr 'ii' dlVJ'!1\.1<, p),Il('r!dj~ dê
'()!h' i)l'iif'(h,J di' n.d,I',d P W. ~.-l""l,: ijjll", ·r"'["fJd! eJlrJ,HI(O,

(;("··.""vnh';fl~(":I,,! do p'\)!t"i' ','~I,;,',;1.11,) ,'"
()'" [l 1\II11"r:><,\, dJ (',ddJ!,;fI',1 ',1(,!:.;,' ,t,.

'1' C'-'~'vóIHl ,," X',I',ilQ.'/lP19,
, :';,J!';ll" ...j,. 11(> ;\\i: ,0 d,.'

iI i) f\-,1. A S(::')J(_' puhh.l :!g,"!I,.i,,(!; ,-.!' , d. 1.' _'<'o' i !;l._l .id',;,~_, fJ.Hd ',1(h~1
I, ..t-. : ; hQ!)rn, r (t'O~<1ri() <..1l' H'd~,'!';' Ui
O d(P..,St; J.j l'dlt~j ')('fi} j',;p'.)(\·rH'/ld(: d\1.I·.'\:\ Jp ('r)d("('~;) ('II.'trdflIC'..l

iltil,jCL1l'\'l' com bl' í:D 912670)

S,l!vador, 9 dE>dp.i:'embro de 2021
THIAGO MOTA RIOS E RIOS

P~t·,,'dt'ntP

sr CPLTAHIA IV1UNICIP4L DE MANIHENCAO DA CIDADE SEMAN

RESULTADO DE JUlGAMENTO
TOMADA DE PRf((15 N° li/DI!
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no-, di".') (~!t''', 'fh HD{)'~ s, : / '11.1'" t' 1;: ,'«.Ir 1', ; 7 'ln (OSf: '),M/VI, '!~ I:'''fh'{('j,'.
[~H ~.!.tI Knl k' j'Clr!') ,LI i:"

<:,:)'~.(d·l! 'J oc 'jr>:t'p"lbr\) dt' )U)!
P/\i(,\/\ [!1\11\ ~...ln'_!I~,",
Pr('<,.ldenteiCOSfl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

AVISO OE ANULAÇÃO
TOMADA OE PREÇOS N' 5/2021

COMUNI[';\!JU
T._"~I,I' ~t"ll "I. !~ ! i'i,I,!it.j~_";,1 (j,; 1\,,],,,,, CfH!dt d~l lInd,) )(_.~,'lo 3 P,'tg )IFt n

;'H,: 1,· 1"':·1 ,,,, r'\(T'V) [(;rv:.r nr PRfI.,U', ,,~ (i~.,',l(l)J O:J!i'!j,
i.("'!lrd!·,(d,' ,t,· "'["',,'; -,j"'" 1'1.' ;',101 ,'I!' l,''1''',''Jt.,)~', P,H.) an1p' ;I~;,I' (' 1.,101111,) U,I';

~.·1Mi../" (J;HIROl D/I 'i ,\,'/\
f,o,,, ,J""I>' (J., (,

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 7/2011

~. I""!" tl.;I,) t\~~j'1 il.',_)i {!!' .....1' 0,] k,,!~'d,l 1'':''';1 1_:;ltlk:c Gill-' '/:',1"1.1',) r,~r")<I'.J.1 ~k
Prf;'çç" '·JO'·:·'.'.'I f':" :'1'j' 'j',.:,: IC~:\' H, '"" .•,,' íl" ii("":;C'l !,"dl,/,"1c i',1 ",,:1

~,:~:I;j:~:'::~d~~j~r. .,:~,~~~,~:;,!,~\~,.~~,,'~r',i>;"~:1,:,."':I"'r:; ;"~~~.,n,~~:~r~',)(.~~~,.;-:'l'~\;,~':l~\~\:r,:~~;:')f::~~
r_i'V;'I'"I(, ",,/' '!' "'lil'l: 'PiO fi" ~,,'.r,Li1'I.,,,·d I L 1'\1' .,.' ,"'~,i_O'I", 1
p,,,!.,;! , ./ r·,~, '."'i 1'1 ' dl' ;.;.,' i '!"«;:"":'\'.!l1

, '\'( I if!()!
j..., ',·d' "It' (Li

PRFFrlrUHA MUNICIPAl Df SANTA !lITA DF CAS~IA

AVISO DE LICITAÇÃO
PR[GÃO PR[S[NCIAl N" 34/2021

o M'.H'I(iplü (jp Santa Rrta dt~ C-l,>siatorna Pllblico que H>JI,t,H.l licitação (\Çl

modillir1.1f:l.".;)'PI!,,~'JPr",,~t~ncl.l! n~ 03t1/l0.ll. (11)0 obleto e a COnlratdç,~n dr> pmprf'c,a
p,>rJf,.'(IJ:[,1.1,; 1'01,'.1 fIHI'P;·H~W'l!('. dl' rJ1.lt~·fq", dt' 'nhJfrn.1fICa, de forfTI~1 ~, Jnleod€'r ;l'-.
dl",P'._tf;!'., ,j:; '.~\jn!\ ,p,o ,h' ;,-HI'.1 i(!!d d, (.I''.hl/BA, ..:onf(JllTlI' ('>Pt>{IIIC:,Hj() "
(_~(-"l!l".\~.!,··,,·'t, 1,,,,,,c ti", k.. t,·/f'f\(1,1 rIo f'rI't,1 A ("'!(('g,t t' .J/)"rlu':t (J,I', r"(\pO~,' l~

d,,, 'I ,:C!; '"j" dI' ,'U] i ',~ t)i, í_) j!.,; '!;:;.:H)I>, i'l
. i",ll"";.",·, p,'I," ;,1

-'.'HIL'f R,t,1 fk (d''-'' r/H~\,9 di' 'j"ll'n!;Jr(1 /Jt' 20)1
TIJ!\NY DE VI\,)(O~..JCfIO" (~',:W'f'J

Prp~OPlr,1

AVISO OE LICITAÇÃO
PRfGÃO PRESENCIAL N' 31/2021

:'l:r:It.:Jo I ,)·",1,~:,(1,.ld'· Pr",,",_lc
d(' t'!T!P~t_""ji,>' '!",'l J,,':",I(1.';i;/ ,'; ""

,l{li.J"_:-;,j':· 1\ '.'\··\:~.r~~' ;~r:',!I>'''' ,1[' ''';'J'- 'li """"J't'nC;lo (1'{',-,"1,(; ,n!l'fn,lj:t,r..- '.
p,,-,I,j":' d,; I ','!.: '.fI .t.._",I'~'~ .'j t' ." ,'\' I: ii' 'o"~ f'" r J~,;;,-' ),luOt' \ i,(~I' 1 ';I(",~;i,j 0\' 'I
~~'l,y<,(';'( ("", .,"!.' f"-,,:~'('f
<,.-.r',) II',') rJ,,! 22 di n('':'':1 Y('
WW\,'li~(Hd,lrl\.\d· ,',,' /:' 1;['\

'" ,l!.-;·'-'·,,' 1')1'· I,H('I'C,q j'
to;:,! ',','(1,1 :)I"j101••,.1

f'flEFUfUH/I MU'IIICIPfIL Df )ANfO AMARO

AVISOS Df RfTlFICAÇÃO

ílt:.:ffr·:uí=';'.. 'itr>.:t'IPA! 'li ,A~-;r;.. Ar'.",,,;~1)(\,"11~ {".ó';~, 141?.!
fUI '1,1'·,.~',1'11, ::,i\ ,!0 ,j;.'''~':h lo; f':H\j,\U

publicad,) "0 DII\R,Q orlCIM. DA UNI/\O
df' 2021 . p:igmJ 229

Torndf sem ,?telto \) itVI',O dto. dnuia\',io !lu f.lRf:(iÃO EU TK(JNICl) Nv 03012021
pubhcl(J,':1 no Dl.1,RIO OFICIAL DA UNIAO Sf(AU ~ NY 176, qUtr!TJ h,jr,J, 16 ct(' ~I..~ftmü)ro
tie 2021 P\'-II~111~1,)9

A \c:'J'([;)ri_l f'vlU"i('J),ll dt~ (,~~Licl A~!r"OI"..tr;iti\la. ltr,)Ve', Ç!.~ D,rE'ton,l df.'
,'C1t:iÇQl:'" (, ~".!:'[!,I!t.)." (1)",., Pt;l;'I('.! r;,jI·'j ((.1r1hl'C,frfl'I)!\) dos Inlt~re'.~,lá0':'o Quf' ba<:,e<ld,~no
~";"t;Pi" ('.I 1 ,t ' 'u~"L/ :1'" (' 111,11 :';',,, .>/"'!<I .·1 ;'"I,!h,do;,áo de li.Y''>'_idf> J\'1ula~ii(.(10
~"I-'''':''--- ; ,·1' 'I 1 ,,,(. ~"'." -1:W f,'r'~ J)'·11 r:,I":'-'·~ ,) Í<fpgl....rn di' P'f'ç, r"rJ fU!Uf."I
.J:J :" , -1" .. ~,"Ii/-·!:t() d.1 (nv'p "O ilml)lfO f";(01.1I nl'; MuniClplO (t('"j 'I,'

\,"~:" ;'.'·",r ,H:. ~ ,k dt'H'n'h',-, 1:(' >'o>} 1
...\;ji·L\NA Í'.1l)Rfl~;,'·.1i~(JAlHÃr')f~r "1,,\(,,.'l,1 'lAr',
SeoctJlI,l MUnlC!jjdl de Ge~t50 .'l.dlT'i"('tr;'J\iv,J

AVISOS OE lICITAÇAO
PREGÃO HETRONICO W 46/2021
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