
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

PROCESSO ADMINISTRATIVO W. 95/2021 PREGi\o PRESENCIAL W. 28/2021

CONTRATO DE PRESTAÇ;\O DE SERViÇOS

Contrato na. 162/2021

MUNICíPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia. peSS();1jurídica de direito público interno, estabelecido
na Praça Municipal, n°. 27, Centro, na 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 dom icil iado na Avenida Jk n" I IO, nesta cidade de Riachão das Neves (BA),
portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n". 0655529896-SSP/13A na qualidade de Prefeito Municipal. e de outro
lado, como Contratado, LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDi\, inscrita no CNPJ sob o n° 03.659.(i21/0001-70,
localizada na Rua Professor Folk Rocha, n". 130, Jardim Ouro Branco, Barreiras - BA. neste ato representada pelo o Sr",
Wanderson de Souza da Cruz, portador da cédula de identidade n" 1373511788 SSP/BA, CPF n° 039.989.335-06, em
continuidade e conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial n", 28/2021, originado do
Processo Administrativo n°.95/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais de
decoração e iluminação natalina, para serem instalados em diversas ruas deste Município, conforme descrito abaixo,
tudo em conformidade com a Lei Federal n", 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal na. 3.555, de 08 de agosto
de 2000, Decreto Municipal n°. 43/2005, Lei Complementar n", 123, de I ,I de dezembro de 2006, Lei Complementar n'',
147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariarnente, Lei Federal n" 8.6Ci6, de 21 de junho de 1993, têm justo e acordado o
presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

C;lél!lS_ulaYI:imeÍ!:(j - Q_ OBJETQs ~ALOR - Constitui-se () objcio a contratação de empresa para aquisição de
materiais de decoração e iluminação natalina, para serem instalados em diversas ruas deste Município, no valor total
estimado de R$199.950,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos e cinquenta reais), conforme descrito abaixo, tudo
em conformidade com a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariam ente, Lei Federal n". 8.666, de
21 de junho de 1993, conforme abaixo:
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- Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do -eu propósito, o Município de Riachão das Neves
(BA) se reserva no direito de. mesmo durante a execução dos serviços. introduzir modificações no objeto,
resguardando o direito do Contratado. quanto aos serviços executados.

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃU - O prazo para execução do objeto do presente
Contrato sera até 31 de dezembro de 2021 ou enquanto houver a necessidade dos serviços por parte do Muuicípio de
Riachão das Neves( BA). 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 11°. 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 (lçste Contrato. todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório.

Cláusula Terceira - INTERRUPÇÃO DOS SERViÇOS - Eventuais interrupções da execução deste objeto por motivo
supervenientes. independentes da vontade do Contratado. conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverão ser
comunicados ao Município de Riachão das Neves(BA) por escrito. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência.
Nesse caso. a critério do Município de Riachão das Nevest l+A). os dias de paralisação serão compensados por igual
período ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

16.17 - Dotações Orçamentárias - As despesas oriundas de contratações decorrentes da presente licitação correrão por
conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

- ÓRGÃOS:
2060 - SECRETARIA DE CULTURA. ESPORTE. LAZER E TURISMO

-PROJETO/ATIVIDADE:
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS F REl.ICi!OSAS

-ELEMENTOS DE DESPESA:
:'-3.90.30.00 Material de Consumo

-FONTES DE RECURSOS:
00 - Recursos Ordinários

Cláusula Quinta - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mensalmente conforme valores
constantes no presente Contrato. com apresentação de Nota Fiscal dos serviços prestados no período.

5.1 -- Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos
serviços eou fornecimento do objeto contratado, de acordo com as condições no Edital da respectiva licitação.
constituindo-se assim. a única remuneração do Contratado pelos serviços contratados e/ou fornecimentosrealizados;

5.2 - O Município de Riachão das Neves(BA) efetuará o pagnmcnto no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos.
contados da data final do período de adirnplemento 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:

N

5.4 - 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 Arti 'o I", ~ 6° da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n". 480/2004. ou informar a isenção. não incidéucia, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento
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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:

~ ~ As Notas Fiscais/Faturas 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;

5.6 .~Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Ri;lchão das Neves(BA) considera como data final do
período de adirnplemento a data útil seguinte à data de entrcg« elo documento de cobrança no local de pagamento
dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento;

5.7 É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao ~Jllllicípio de Riachão das Neves(RA) dos documentos
de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos ele forma clara. objetiva e ordenada. que se não atendido,
implica em desconsideração pelo Município de Riachão das Neves(BA) dos prazos estabelecidos para pagamento;

5.8 - Quanto se tratar de quitação do último pagamento, o Município de Riachão das Neves(BA) se reserva no direito
de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até .ue seja apresentada a Guia de Recolhimento da
Previdência Social e comprovar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao mês dos
últimos serviços prestados, sob pena de retenção dos pagamento-

.5.8.1 - O Contratado é responsável pelos recolhimentos dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários,
comerciais e demais resultantes da execução do presente Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de
requerer a exclusão do Município de Riachão das Neves(1l \) das eventuais ações reclamatórias trabalhistas
propostas por empregados do Contratado, durante a vigência contratual, declarando-se como único e exclusivo
responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis .ubcontratados ou quaisquer terceiros interessados;

5.8.2 ~~Na hipótese do Município de Riachão das Neves(BA) \: :1 ser condenado, solidária ou subsidiariamente, nas
ações trabalhistas mencionadas na subcláusula 5.8.1 acima. " o presente Contrato estiver vigente. o valor da
referida condenação será deduzido das medições e do \:, das faturas vincendas, e desde que não haja
possibilidade de composição entre as partes, visando o reemb.. . das importâncias despendidas pelo Município de
Riachão das Neves(BA), a título de condenação trabalhista « l.dária ou subsidiária, o Município de Riachão das
Nevesr BA) utílizará o direito de regresso, em ação própria a \c intentada contra o Condenado, com a qual desde já
o mesmo expressa sua concordância, com as hipóteses previstas nesta subcláusula;

5.8.3 ~- A não comprovação dos recolhimentos dos encargos previstos no item 5.8.1 assegura ao Município de Riachão
dasNeves(BA) o direito de sustar o pagamento da última fatur.. e suspender a emissão do Termo de Encerramento
Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documento,

5.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula CM Iuir-sc-á o dia do início e incluir-se-a o dia do
vencimento:

Cláusula Sexta - MULTA - Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou
condições do presente Contrato, ao Contratado será aplicado mu lu percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por CClt[O) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua
rescisão:

6.1 - Ocorrida a inadirnplência, a multa será aplicada pelo Município de Riachão das Neves(BA):

6.1. J A multa será deduzida do valor líquido do faruramenro .lo Contratado. Caso o valor cio farurarnento 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 COlmatado, 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:

M
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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 à Assessoria Jurídica. que procederá ao seu exume:

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. (l Município de Riachão d,h Neve;(Il/\) se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em
nevação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;

6.4 _ Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá nOVDrecurso administrativo.

Cláusula~étimq _ fISCALIZAÇÃQ -- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, (! Sr.°. Ronilson
José Martins de Almeida foi designado conforme Portaria n", 03'" 2021. ,Iv n4/0 1/2021.

("lílusula O_ÍlªYª - Q_\J_TRQS_~NC.<\RÇOSE__ill3RIG..M;ÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS - Além
dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste
Contrato. obriga-se a:

8.1 - Assumir integral responsabilidade por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista,
securitária e previdenciária. os quais correrão por sua conta exclusivos:

8.2 Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrêuc ia deste Contrato:

8.2.1 - 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:

8.2.2 - Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico
tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não retlitam diretamenre nos preços do objeto contratual:

8.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as
respectivas despesas, principalmente a matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação
de Responsabilidade Técnica-ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, se
for o caso:

8.4 - Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o Município de Riachão das Neves(BA),
bem C0l110 todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-E PI e os
instrumentos necessários à execução dos serviços contratados:

8.." Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital. na
condição de vencedora do certame:

C~1lI;:i_1ll(j__bJQllli RESPONSAB_lI"lD_@!_; - O Contratado será responsável. na forma da Lei. :10r quaisquer prejuízos
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados:

9.1 -- 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:

9.2 - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má
administração do Contratado.

9.3 O Contratado e o único responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos ;;:
equipamentos, se for o caso:
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Cláusula Dez - 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 elos serviços e/ou
fornecimentos contratados ou em decorrência deles;

Cláusula Onze - SANCÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO

Em caso ele inadimplemento por parte do futuro 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, conforme abaixo:

a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência:

b) Para Intl'ações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato:

c) Para Infrações de grande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo:

I) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

~) Cancelamento do futuro Contrato:

3) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no
prazo de até 02 (dois) anos, e

4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal n". 8.666, de 21 dejunho de 1993;

d) Ocorrendo atrasos na execução dos serviços. o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo:

I) Atrasos de OI (unll___;!15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue
em atraso:

~) A_t['!~9:;<i~__LQ(deze?;;eis) a__3Q (trinta) dias: Multa de 5~o (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço
entregue em atraso:

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das
penalidades constantes na cláusula II "c" acima.

I~.I - Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação:

a) o não cumprimento. cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais:

b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à
Adm inistração;

c) a subcontratação, total ou parcial. no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem,
cessão ou transferência. total ou parcial. bem como a fusão. cisão ou incorporação, sem prévia autorização da
Adrn in istração:

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução: Ln

f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil:

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
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h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

i) razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

i) a supressão dos serviços. por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além
do limite permitido no § I" do Artigo 65 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

I) a suspensão dos serviços oriundos desta Iicitação 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. ou ainda por
repetidas paralisações que totalizem o mesmo prazo;

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços e
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
situação. e

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Cláusula Treze - PUBLICAÇÃO - 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 n°. 8.666, de 21 dejunho de 1993.

Cláusula Quatorze - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves (BA), 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 05 (cinco) 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.

Riachão das Neves(BA), 24 de novembro de 2021.

MUNICíP~ÃO DAS NEVES
Miguel Crisostomo Borges Neto

Contratante

~'

Lider M~létricos Ltda
CNPJ sob o n" 03.659.62110001-70

Contratado

Fone (77) 3624-2132/2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com
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DI.\RJO OFICIAL D;\ Ui\I!\O-Seção 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO

AVISOS DE LICITAÇÃO

de Ponto Novo- BA, rp,lli.~cH,:! l"1I.:, E,/12/Z021, as 09 horas.
TOf'v1M)/\DF 008/21. prO(t";."O anrnuuvtr auvo n\1 ~22!21, Objeto: Contrataçâo de
(:'lllP!'··",d 11.) construçao dI:! cumpu ',()C1t'!y (um alambrado p ..H,l <;llpnf a
nt:'(~')\I:t:ld,·l.i,I', escolas: Antônio (.)110';~,..bgalll,l(>'., An;J!':iMouro Alt;Jlllir,11Itlo Mala e
M,HIIVI\(>R.,I'.. neste nlirfrlLiplO

O t-'ditJt eocontr a ,c t11';po':,iç,le C!Cl\ .nu-n-, ..)t10,:> no
htLp~·l/www.fnntonovob.3.gov.br!ac(. ssoamfor marao. !nformc1çOl'S atrC:lv\:'~ de' e.maü
prnJ.Jf1!icita(~--'grn,li!_{om

O Murucipto de Ponto Novo- BA realizarei dia 10/12/2021, as 09 hc)ra':i, PREGÃO
HE.Tf~ÓNICO Nº OOl/21, proce%o administrativo n!=:l 323/21, ObJeto: aquisição de maWrial
ped,tgogic:o complernentar e de inclusão para atender a secretflria de educaçiiQ de Ponto
Novo n<l

O edital contendo Õ;l~ instruções encontram, ~e ~l di~posiçâo dos interessados no:
https·//eIl1llnicipio.com,br/pontonovo/prE'gaoeletronico/index,php, informações através do
e-m;;sil: pt'Tlpnlirit~~~gmail,col11

Ponto Novo 29 df' novpmbro de 2021
EOCARlA VI/\NA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL OE RIACHÃO DAS NEVES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇAO pp N9 18/1021
(J Prefeito O Prefeito HOMOLOGA o presente pmcesso: ObJeto: Contratação de

t:'mpr('::.;~ pard aquisição de matenais de decoração e iluminação natalina, para serem
Hl':;.ldl,ld(l~,,_',n diversas ruas do Munjclp!o de Riélch,lo das Neves - B.4. licitante vencedor
ide lll: U[)[R MATERIAIS HfTRICOS LTDA, insent<J !lO CNPJ sClbo n9 03,659,621/0001·70,
Vi;-'PU'IJ ,) ',_:.'h:!lü01 valo' trJtJI de RS 199 9SU,OO(tTIl11' ~.~noventa e nove mil e novecentos
i' Clnqlwnt;1 f(·("j;SI. conlorrn(! ab,:Hxo Fonte de Rccur<,ü'UO Nestes termo') HOMOLOGO o
ob!("to do I)rl,,,-,('nl(' :(ortc!!TI("' ii!') LI(lldnl(' ','t'nu'dnr J(Hll.i ,(Jpnllíl(.1l10

RI,Kh,io das Nt;'v~~s BA, 18 Ch::'novembro dE' 2021
MICiUlL CRISOSIOMO BORGES NElO

Prl'felto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

N97/2021
ADMINISTRATIVO 197/2021. OBJfTO lontrdt,j(J!() {"li: ernpresa

r{~dlllaçi:io (k~Clbras de engenh;,Jria, vi':;.imdo j execuç.ào de pdvimt:'ntaçdO
("rn vi,,'I') publicas/urbanas do rTwnicipio de Rio de Contas - SA,

UHllonnf' C:onlLllO de Rt?pas'ie nY H96294j2019, firmado com ;:1 União federal, por
Intt'~rrnpoio do Ministeri() do Oe~ef1volvimento RegionClI, repre,>ent.~do pela Cdixa
Ewnôrnl(iJ Federal e o município de Rio de Contas - BA

O Prefeito Municipal de Rio de Contas, usand() de !luas atrlbuiç.ões legais e de
confofllll(iade com a lei Federal nq n~ 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em
vi5tô, manife~tação da Comissão Permanente de Licitação, res.olve

ADJUDICAR o objeto licitado a empre,.: RAZÃO SOCIAl.: J B V CONSTRUÇÕFSF
!TOA, CNPJ: 2.6.418.690/0001-97. ENDEREÇO; Rua Geraldo Correia, n9 50, Bairro

I.IVI·iHnentode Nossa. Senhora BA. CEP 46.140.000, Valor Global: R$ 577.256,23
1.' <,elenta e sptE' mi!, cJulento~ e cmqllE'11tn e seis r(',m e vinte p três

l('nli:I\I l',)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TorvlM1A Dr PRFÇOSN(.. 7/10")1
PROCeSSOADMINISTRATIVO 197/2021.
OBJETO: Contratação de empresa espeCializada para realll3ção de obras de engenhana.
Visando a eXE'cução de pavimentação em paralelepipedos em vias publlcas/urbanas do
rnunicipio de Rio de Contas· SA, conforme Contrato de Repasse nÇ 896294/2019, firmado
COI"1 a União F-ederal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional,
rE'!)r~ ili'nt;~do pela Caixa Económica Federal e o município de Rio de Contas BA. O Prefeito
MU'I)(lp;-l!de Rio de (ont~I~. usando de SUJSJlribuições legJi~ e de conformidJde com a lei
r,:'o·'r,li ,-,' 11' S 666/93 e 5UêlSalterações p(lst€,(lore~ rf'solvE'

tlUMOlOGAR (I objeto Ilcitado.1 erTlprt'<,d: CONTHATANTE: J B V CONSTRUÇÓES
:-'D/I_ (NPi 2h .118 !i')!).IOOn!-97 [NDEREÇO RlJ.J Ger;:l!dü Correi;.!. n'" '10,

~i,;r;l:lH'!'I() til' NO'.. ... I St'nhOI,! !3Ã l_r\-! .1t, HU DOU Vd!or (iln!),tI RS
.' ",, I,'i ";1t'f,'r:" ,_,',.'t"'lt" .,1 ""!\,' ln:,. dU!,-'!1'I'",. i '<l\jUi'ntClP ",t'l<, Ip,I'<' II v,nr,' t"

tr,;\ tI'l!td,,",,J',j "pgl:,tr~, "t~ (UHlprd "t' publique \1-' '.' ;.iI"',' ~.•' U C(,'\~rdtu

Rio de Contas, 29 dl' 1l0Vt'IYlbl'()(;e 1021
CRISTIANO CARDOSO Df AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO N. 414/2021

"'OCbSü A[);~INIS1RA1WO 197/2021. rOMADA DE PREÇOS NQ 007/1021 OBJETO:
(Of1lr,il;:,;-jodI! empresa especialilada p<:lra feJlilaçào de obras de engenhilriJ. visando a
C'x(;'U:(,:;l) dC' pavimentdç50 em pilralclepípedos crn vias públiC<Js!urbanas do município de
Riu (k' Cun!.'l'> . BI'" conforme Contrate de Repasse nº 89Ó294j;?019, firmado corn a União
r'edpl ::11, p()( jílll'rrnédio do MinistHlo do Df:'sf'nvolvim(>n~o Regional. rpprp,)(:'11Iado pela
CliXd Er.(J;\ÓrrIICa Federal (-' () I"H.Jl'lIC1pio de Rio eh' Crmt,'j" B" COlltratanlt'? Pref(~itura
MUI\icipal d(:~ Hio de Contas BA. Contratdda: j B V CONSrRUçÕl::.S E.SE.RVIÇOSLTDA. CNPJ:
16418 6'lO/OOOl-g7. ENDEREÇO: RUd Geraldo Correia, n9 50, Bairro Taqllilri. Livrdrnento dE'
NOS~J S(:'l1hl.)fi1 BA. CEpo 46.140.000. Valor Global: R$ 577.256,23 (quinhentos li' setenta
l' sete mil. dl.J7entos e cinquenta e sei') reais e vinte e trê., centavo.,)_ Data da ASSinatura'
29/11/2071. Validade: 29/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 3/2021·TP

;\ F'refeiturl: Municipal de Rio Real aVIS;) .:lOS interessJdos, que se encontra
'I I S('rJr.~ dd AdIT'IImtr<lç,~iuMi211'ciru: do> J ".'.-.:1,1d,l:' 8 00 ,)" 14'00 horas

,_'x\:du f,'r;,-ldo~, () E.d,tal da rnrnada dl' Pft'Ç-(1<; n L021 IP, ohjetivando a (lllltr;,}taçào
de t:'lnpr(''l,l dQ ratnO para e(('tu<H J aqLJlsiçâo (' Implantação de dOiS Geradores
[·)t,)v,)ili!lL,·, fi:. mOdal,d;:.de de MicrogeriH;ão Distribuida de atordo (Olr, d R('~(Jiuç,10
~Jorrn{i~IV;l 11" ,lB2/2012 d.'] ANAEL p<.lr<,:nender a dern-1ild<.lenNgetlc<'! di'! p.~cola munir.l!)al
Djalrnd F:Hlâ de Oiívf'lra I' da Creche Municipal Yf'd<.l Bi:lrrdda~Carneiro, pNtE'n(.pnte~,dO
MUfI;t :plU (3<: RIU Real, htad:.J dJ B3hIJ.,

;:\l:Jeltura _16/12/?U71 J~ 0900 Iloras, (l~ Interessados poc]er;1O O!Jl('r
')('\lS MII:XO<' atr,wes do sitl~ www rloreal,ba.gov,b! e!c)u pelo

M.)iC)f{'S inform;,çb.!s. 1,~I!S 3426-1320

R'o Re~11H,\, )9 dt' nl)Vernbrl.l de }O) 1
PIERRE L:1;\TUS [l/\ )llVA Pi[RHf 1'....1.\TO.., DA "itLVA

~'CP"'(J,'I\'I' (1,'1 C;-'l

~'OCl(- .," ,,·t, '<!·',Jci(, ":J '-'''Oc·

,. ,'."",',\ n.;;'Jv i),i,lUh'n1"'d,);J,'hl""i, oe!" ';O(l'h-" u:,30J02IJ 1,:H10013U

I5SN 1677 7069 NO 214 terça feira. 30 de novembro de 1021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO • PE N. 55/2021

A Pretertur a Mllill(.lpd! de Sarua S'Hb.'H<.I Bahia torna uvbnc o que dl;IIU
licit;lÇ~)O na rr'odahd.roe PRfC,ÀU flfTRONICu pr O)51l01j Cvjo Ubjeto e o
to-necunentc de (OS) (Ir1CO Vl.'iCUlO\ de oasse.o e (02) veicules npo untitano. zero Km,
quantidddt"'; t' t'J(IjJ,;'ncia'i f'~labr,lt'[!dd~ oeste fdil;}! c veuc anexos. N(! dia ::0 d.~ dl'h'mb,o
de 2021. ,:1<' 1000" (tií·zj horJ". bdital e Anexo', rJ!',poniV(:'I<'no site www horacoes {' com hr ,
Prdel{lJra Mun-crpal de Sanra Barbara Ba. Situada na Praça Clodoatdo Carnpcs. n" 7G _
centro, 44_j:;O (100 S:mld B.J.-);,lr,l Bahía M:HOfP<; mformaçôe s PE'IO TI"l (7c,) 32'F,

2600, ou através do e-m~d (opel<,antêlbarbara@gmail CO'"1'1.ESIP Certame oco-rem iltr"Vf'~,
do site www,licitacoes-c.com IJr, co(ligo BB nº 910873

PREGÃO ELETRÔNICO . PE N' 56/2021

A Prefeitura MuniCipal de Santa Barbala - Bahl(i torna pubflco que dbl,u
licitação na modalidade PREGÃO HETRÔNICO PI: 056/2021, CUJo. obleto é o
fornecimento df' materiais lil? comtrução (TtNTAS E MATERIAIS DE PINTURA) para atender
as necessidades deste Municlpio, Quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edit.;!1 (>

seus anexo'>_ No dia 10 de de:emtHo de 2021, as 13:00 (Treze) horas. Editai '" Ane~.o<,
dlsponiveis no site www.ircit.3coes E'.conl.br. Prefeitura Municipal de Santa Barbara· B<"l.
situada 11("1Praça C!odoaldo Campos, n9 26 centro, 44.150 000, Santa Barbara Bahia.
Maior('c, informi:lçôe'.. pelo Tpl 175\ 3236-?600 ou al'r,)vp.... do (-'-m,111
copelsantabarbara@gm.1d corn, E':;w (prtdrne ocorrpra atrdvés do s!!€' www huldCO~''i
e,com.br, código RS n9 91090J

')anta Barbara. )9 de novembro dt, )0) 1
ARIVALDO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021 • SRP

O MUnl(lpl() ch' ~iH1t,I Maria da Vitória· Bi:l, tornil publiCO qlh' no '11,) 1.~ cip
d..::'zembro de 2021. ,1508:10 1'\0:" 110 endf'reço Avenida Brasd, 723. Santa M;Jfl(1 dd VltOfla
8ahia, CEP_47_b40-000. na '),11<1 cip Licililçóeo:,. "PI:~O rNf'blda', pfr)p()~l.h Ipl,jli ...."" .l\J

Pregão Presencial nÇ 04012021 tpndo corno obj4"to: Registro d", Prf>ÇO jlara lullJl<l f'
eventual contratação de empresa especializada para realização dp el(Ji"T"lesmédiCOS dC'
diagnostico por imagens para atendimento à dern<lnd,] da Secret.HI,j Mllni(lp,ll dt_;5<!\'.,,~I
de Santa MariJ cid Vitóri.:. --BA.dE' .:!cordo o EdltJI e ,mexos. tdlral (ilSponi\'l'1 nu l'rl!h·""p~u
http://prns<lntoifTliiriadavitorli"lba.irnprenSiloficidl_org (Diário Oficial do l\lluIlIClpio) MallJrf-"
Informaçôes !lO elldt:'rf'~.O f'lt'trórlllO cpl@."1satltdlndf,addvltoria.ba.gov,bl

Santa Mari,l d'·j VitÓria HA. )9 Df N
Preguelr!.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 45/2021

o Município de Santo Amaro - Estado da Bahia, através do Pregoeiro, torna
Pllblico o pr 045/2021, CUJOobjeto: REGISTRO Dr PREÇO PARA FUTURA r EVfNTIIt,t
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE LOCAÇÃO Df
IMPRESSSORASF RECARGA fi[ CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS SECRrTARIAS
DO MUNICíp!o DF SANTO AMARU/BA. de acordo com d'i f'~Pt'clh(açõE's é' condlçõe~ do
Edital p Tt'n11(Jde Rfe"ft:"í"!1(Ii:lRf,'i"eblmi."ntodt' PrOPv'ita~· 09i IV20} 1 a~ 08hOO, dtf'
] 3/1 '2/7071, ,1<'08hOO

A.IJ(;>rtu',1 ek ~rup\)'.t.J~ 13/12/2021. JS 08h3li hr)tr1S D1StJUtd 11/12/2021,)\
IOh30 hl...H.l,> (Hor._H'o de B1d',1I"l) (i ldlt':ti ef1lolltra ~t:' (.h~p(.)nIVt'j 110('Ild",re\u t':"Tr"l)flõlU
http://www.II(ILIÇOh e,(o!lLb,

Santo Amaro, BJ. 29 de novembro de 2021
DANiEl LIMA GOMES

Pff"goeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE PRRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN' k 011/]<)21
PrOfi:~\',O AnHl'!I'\t~,jt'''I) N" 11.19/2021 Ü 1\~1';[l'r.lpIOrlf' ')j{l O;)rn''lgn', "d Eldh',J

.-fbrt> prO(t'''<',) "{_ltat'UIO ObiP["v,,)r"I,Jod (un!rd!d<iio dI' t'Pl[)ll'\d j!d';j cl(l!)I:,'Ç,:j:, ,1.'

[,]mlnhão tipO (,J~amba (om capac,(j,lde de 06 m~. um,) tnJqulIlil retr(.)p-;(iwaJt'lfJ Olo..m(,
IlTlplpmentD~ dl~-,;tinlid()s d rn.:jflu1.l.'nçJo do,> ~prvi~()<; cid Pf'pf~du(,' fl.J!t:ni('lp,11 (lo, S:'jo

Domingos, A ser realizado no dia 10/12/2021 a5 09hOOmin.
O EdltJI e ~.eusanf'Ji.O<'f'st~io disponíveis na o"lla da Comis'),ic Pe(m,~nf:"n!(' 11(

licitação dt~ segunda él s(:')(ta feira das 08hOOmln às 12hOUmin Maiores inforrnaç6t:''- pE.lu (,

mail Iicitacao@sJCldomingos.ba go\: br

São Dorningo~- BatllJ, 29 de novembro Ot' 2021
JEONOBSON SilVA CARNEIRO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELlPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021

O PRESIDENTE DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO fELlPE d."snada

pe!a Portéma n9 043/702 j. turnir pub]llo a reahzJção da segul'ltt! h(!taçal) TOM.l.:)A

execução de UbldS (' servit;.O" dt' CONSTRUÇÃO DA UBS JUSf RIBEIRO TIPO I. NO

MUNiCíPIO Df. c.l\O FlUPE B/\ DATA 21/12/2021 HORÁRIO' ~)~hOOlr1i!1 L()CI\L PARt,

ENTREGA DO~ rr..;V[lOPfS or OOCUM[NTAÇÃC f PROPO<.)1Ar RrAl17Aç.io DA '.)r~')Ão

MiUON (ouro RIB~IROBlOIS!



Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
2 - Ano - N° 2691 Riachão das Neves

I .)i ,1 r) \ ~ ( ) 1 ) \_> ,!

MUNICIPlO
Extratos de Contratos

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

I'f{UCLSSU ADMI:\ISTRATI\ U 1\" ')~i2021 - I'Rl'(jÀU PRESI.'\n·\L \i' 2x 2u2 I

EXTRATO DE CONTRATO

ljJntrJto _u::__lhê,2()21 - ç:_ontratanle PREFEITLRA MUNICIPAL OE RIACHAo DAS "IE\TS c a empresa LlDER \J..\TElHAIS
FLFTRICOS LTDA. inscrit.: ,I(, C1\PJ soh o n" 1l3Ni9.(,21 '0001-70. localizudu "a Rua Professor lolk Rocha. n" 13U. jardim UIlIO Branco.
I{dlú·iri.\s - BA: Objeli..L Contr.uucüo de vmprcsu para uquixição de lllali.:.'rii.IIS de (kl,.:ol'~j(;Jo l' iluminuçáo natulin.i. Jl~lra serem inst,!li.ldos em
di\~'i'.""'IS ruas dl..'s[\,_·vlunicipi«. \',.1101" [U!:!l du h~: RS 199,950.00 (CL'!J(O i.:.' noventa t' Illl\'t' 11111t: 11P\Vt'\.'1110", i.:.' c.nqücnt., [~·dis). ,] ;"\'1\'111 pat!\)"
\.·....llllúnlll;.' U (UrIll'l,illlerllu li\.) objcto: Pra/\,) de \'I~enl.:j~1: til' ~,l de IW\'I;.'1l1bro li .)! til' dcvvmbro dv ~()~ I. '\~Slllalll: Pc!.t Prefeitura \111IlII.'lp<l!~l
Sr" \1iguel Crisoslolllo Borgl's 'veto t" peLt a empresa Wanderson de Souza da Cruz.

Riachão das Neves (8A), 24 de novembro de 2021

Miguc] Crisostorno Borges Neto
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8RZQMAVAJJ9WJ1SLNQHM/Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.


