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

PROCl':SSO An!\1I~ISTR\TI\'O

V'. 19/2021- PREGÃO PRESEl\'CIAL

- SRP - NU. 03/2021

( U"\IR\TO DF Hm.:"ECI!\1E\TO

Contrato

n",

SI /:!021

() .\IUNICÍPIO
DE RIAClIÃO
DAS NEVES,Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
,'\1:1hc ler ido na Praça Mun icipal, n". 2 7, Centro, na cidade de Riachão das Neves (BA), inscrito no Cadastro
\;I,ll)nal de Pessoa .luridicu soh () n ''. 14.100.7-170001-26.
neste ato representado
pelo Sr, Miguel
( rl~llq(llll() Horges Nero. hrasilcim. casado. tuncionario publico. residente e domiciliado na Avenida J k n"
I I(). l'IL'sla cidade de Riachâo das Neves (8A). potudor do (,PF ÔlJX.27())175 -6X e Identidade
n",
Ilh." 'i 52')XlJ6-SSPd3A. na qual idade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como C on tratado,
SA M PAIO
\ L\TERIAIS DF:CONSTRUçAo LTDA. inscrita no CNP.I sob o n". 13.709.589/0001-43,
loca liz ada 11 a
:\\ Antonio Carlos M;lgalhJes.474
Centro - Barreiras - Bahia. Neste ato representada
pela Sra. Maria
, .11,1 S;11Il11aiu kUllla)!;li. hr;lsiicJl·;I. ('PI: n" 271.X 12 ()()5-34. em continuidade
e conforme aUlori/;I,:Il)
l'(lI1SI;IIllL' no Pruce~s() lic it.uori« Pregâo Prcsenci.rl -SRP - n". 03/2021.
originado
cio Processo
\\;llllni,II';lli\ \l n'' Il} 2()21. tc n d o COIllO objeto o to mec irnento futuro e parcelado de materiais de
. ,'II:,II'lII;,"L'S di\ t'r.SllS L' i'L-rranlt·nLls. para atender as necessidades
das secreturas pertencentes
a esle
\ 1II11IC
ip 10. cun forme descrito abaixo. tudo em conformidade com a Lei Federal n". 10.52 O. de I 7 de j u lho de
~no"'. Decreto Federa I 11". J. 555, de Ui) de agosto de 2000, Decreto Muni c ipa l n". 43/2005, Lei Complementar
t:
I ~ i. de 14 til' dezembro de 2006, Lei Complementar
n". 147, de 07 de agosto de 2014 e.
,II [1, nl i.ui.uncru«, I e i Fedei:" n''. X.(\(,6. de 2 I de junho de 199.1. têm justo e acordado II presen t e C o n Ira tu.
'11: '''L' rl'!:-'L'I';'IIWI:ts([;'1 II SU1:1' SL'!~lIi"ks

Primeira
O OBJFTO F \'ALOR - Constitui-se o objeto o Fornecimento
futuro c parcelado
de
m.ucriai-, de construções diversos e ferramentas, para atender as necessidades das secretarias pertencentes
a
csle Município, no valor total dos lotes R$ 1.108,80 (Um mil, cento e oito reais, oitenta centavos).
\ (l!l forme descrito a baixo, tudo em conforrn idade com a Lei Fcderal n". I 0,520, de I 7 de j ui ho ti c 2 (lO~. L'.
<ubsidiariamcnte. J e i Fede ral n". X.666. ele 2 I de junho de 1993. conforme abaixo:

( Idllsula

;;

(}[1I\'II\ audo melhor .rdcquacáo dos serviços ao ai, 'ldimento do seu propósilo, () Munleipio de RiaL'ilÚ\1
";1:, \l'\ ,'S (11,\) Sl' Il'SCI'\ a 110 dilTito de. l11e~Il1Odurante a e.\ccuçiio dos sen·iços. introduzir
111, ,ti tllC :1\.' (h,'S n \) (l bj C lo. rL·o.gll
d 1\ i:1Il du o di rc ito do ( on tratado, q ua nto aos se rvi(,'os e .\eeu tadus.

( Llusula Sel!.unda 1),-\ \1(iCNCI/\
L DO PRAZO DI: EXECUÇÃO
A vigência do presente Conlratu IcrÚ
IIIIClU Clll US de julho de 2021, encerrando-se em 3 I de dezembro de 2021, ou enquanto houver a neeessi d ad c
,I,), I'lJrll,:cinlL'lltus. prevakcellClo, para todos os efeitos, '\ que ocorrer primeiro,
podendo ser prorrogado
Illl'dl:lllt,' lll<lniksta,Jo L'xpreSS;1das partes. na forma do Artigo 57 da Lei Federal n". 8.666. de 21 de junho de
II) \} ;

) I

QlIdlquer pedido dc adilamentll ele prazo. no interesse do Contratado. somente será arree iado pcl(1
M li 11 ie ip io de R ülehüo elas Ncves ( BA), se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trin td) d j.ls
an les do vencimento deste Contrato, devendo o doeu mento ser protocolado no Município de Riachào das
\l'\ \', (BA) ;11(';1d:ll:l Illllite \k lllle Iral;1 este item .

.., ~

() \ \11111',1(;1""~,\' \>I'I'.C:,I,; iii 1111,'1.dllrClIIIL'lu,LI ,I e\c,'lI~';!(l dcslc (·untr;llu.
h;lhillla,;!ll c ljualilícl\;;lll L'XlglddS Ill\ processo licitd:ório.

Iodas as eondiç\-)es de

----

-------------------------------------------------
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(' LiuslIla leITeira - INTERRUPÇ'ÀO DOS SERVIÇOS - Eventuais interrupções da execução deste o bj eto
I" lr I]]O(i\ U supcrvcnicntcs, independentes da vontade do Contratado, conforme descri to n o A r t igo 393 do
( ,)(\I!_'l)('i\ ii tiL'\ CI~l\)ser cornun icadox ao Municípío til' Riachão das Neves (HA) por escrito. no prazo de 24
, , '111c'
"'llI,lll\) IIil)r~l~ \Li \),',IITL'IILI,I '\L'S~L'L·;ISO.a critc: u do Municip io de Riachào da~ Neves (BA). \JS dias
,k ILII~III~~I\';'I\lSL'ljU l'\)lllpCII~dd(l, Pi)1 Igu;!1 pcriodo ao I)razo íinal Iix udn para curnpnmeruo do objeto d cs t c
IlhlrUlllL'lllo.
ClÚusula Quarta -- DOTAÇÀO ORCAMENTÁRIA
11,li' conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
a) OI{(;,\O
O::'UI)()()O- SECREI ARIA IH" INI RA-ESTR,I:
O::'07()OI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SI:RVI(,'OS PLJ13L1('OS

U:\IDADE

LI)

"'1) -~~ 'I)~ ,",

l')

- As despesas decorrentes do presente Contrato correrão

CrST\O

DAS A('()FS D.\ SECRETARIA DF INFRA-ESTRUTURA
(,I SI,\( l D.\S A(,'(ll S D()S SERVIÇOS DF S ,ÚDE - (I )0;,)

1·:U:_\l E:\TO
)1/ ()() \Lllcr"il

; ,'I()

d) I-()N
!lI)

E SERVI('OES

PÚBI ,ICOS

de ('(lIISUI1l11

n:

1.111
'li I" ( )1I11l1.1I'()i{ \ 11\ I) I: P.\( i A \ 11 "TO
O p<l!:~lInerlloserá cfctuado por preço un i tú r io c ()n forrn c
\ ,11\)1t:~
l\lIlSLllllL's IIU prcxcnic Contrato. Illclballllcntc.lont()llllcocorrerem.
efeti va me nt e, as a quis içõ es,
(01]] apre sentaçào de relucào dos beneficiários das aquisições efetuados,
devidamente atestada pelo
l'IIIlCionário responsá vel pe lo Setor, obedecido os preços constantes na proposta apresentada pelo Contratado
c constante no presente Contrato,
l

_~I

Os prcco s constnntcs na Proposta do Contratado incluem todos os custos d i re tos e indiretos para a
,'\ L'\'lI,' ào dos xcrv I,,'(JSl' (1II íomecimcn to do objeto con tratado. de acordo com as condições no Ed i tal da
1\"I','(ll\;! Ill'II<I\;;'I\I_l'()IlSllllllll(ln-,l' ;1';SIIll.a única r.muncraçáo do Contratado pelos serv iços contr.undos
" illl :,11-lll','lllil'lllu.; rl'~ill/,ldll~_
U Município de Riachão das Neves (BA), efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias
',(lll'l'cuti\(lS. contados ti <I data final do período de adimplcmcnto de cada parcela estipulada;
() ((lntr~II;ld(l 111"ll,II;1 \lhll-"~lt(lrl;lllll·nte.
\'illi'<I\! d;1 '\\lt;1 dL' !-,I]]11L'I1
h\):

cm SIIIS c!OClIllll'ntos dl' cobran(;a o númt'l"o e a data de

,\ i\ot<l I:iscal Llctr\Jlllca dc\'crú destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica c dClllais
contribuições incidentes. para tínsde retenção na fonte, de acordo com o Aliigo 2u, Inciso IV da Instrução
.'\()l'Ill~lli\;1 da Sccrctan;1 da Rl'n:ita rcderaln". 12342012, ou informar a isençào, nào incidência,
ou
:lliqlllll;1 lel\) C \) respl'Ctl\ll l'11Llll~ldrall1ent()legaL sob pena de retenção do Imposto de Renda e das
,(IIlII-lblli\'l)L'~ sobre' \) \ ,ilul' tol;t! ,1" documento t'isctl. no percentualcorresponclente à natureza do bem ou
~n\ It;u;
) ,)

As Notas Fiscais Elctrônicas só serão liberadas para pagamento após apro vadas pela área gesto ra e
d l'\ l' 1;'1
() estar iscIltas de l'I'l'OSo 110missões. sem o q IICserão de fo rma imedia ta lkvo Ividas ao C011t ra1;1do
I', II, I , ,IITl\' (')l'S_
,(,
,\I,'lldl""
:li1"1'1)'hl(' iii" IIL'II' ;111IL'IIlII'L',.\)\lillll, 1j)llllk i{1;Jl,,,;'Il)(!<J,~
"e\ l'S (IL\) cUllsllkra
C\lIllU
tI;ILI Iln;11do pCl'íudu lk ~Idllllpklllcntu a data útil Sl'1-'lllnteÚ data dc entrega do documento de cobran«a no

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax (77) 3624-2233- E-mail: rnlicita@hotmail,com
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lueal de pagamento
p" ga l1l ln to;

clus

SCI"\

icus. a partir da qual será observado

o prazo de até .lO (trinta) dias para

I (k mtc ua responsabilidade
do Contratado a crurcga ao Município de Riachão das Neves (8A) d os
d\kllllll'11tus (k nd11:11h::1:1\'(1111l1:1l11!:ldllS
dus Sl'US rl"11Cl'tIY()S.me xo-; de forma elar;\. objctiva e ordena da.
\,'Il' -, IL'I\).11,'1\\11\"),II11j,IIl.',ll·111,k~l'\)Il,I(k'l':I\;:'I\) 11l.'1,)Municipio (IL' Riachâo das NL'\L's (HA) dos p ra zo s
l'slaI1l.'lcl'ldllS pala p:lg:1111l'lllu:
." (') Quanto se tratar de quitação do último pagamento, o Município de Riachão das Neves (BA) se rescrv a
IW direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada
a Guia de
I\l'elllh imcruo rI;1 PrC\ idéncia Socia I e comprovar o recolh irnento do Fundo de G ara nt iapor Te rn po de
\l'I\ Il \) 1,'1:11
I\ \) .u : 111~"\lus ui II11i( h se 1\ il,'us p rcst:ld \lS. xob pena de retenção dos paga mento s:
() Co ntratado é responsá ve I pelos recolhimento .los encargos trabalhistas, soe iais , p r ev i d en c i ~'lr i os,
uihut.irios. comerciais e demais resultantes da execução do presente Contrato,
principalmente
com a
obrigatoriedade
de requerer a exclusão do Município de Riachão das Neves (BA) da s e v en tua is a õc s
1l'l'1;1111al('lria~trubulhisr.r» propostas por empregados do Contratado,
durante a vigência contratual.
(kL'I:II;lrHI\)-~l'C()1l10 unno c cx clusivo re sponsáve l pc'las re teridas a ões , inclusive
perante p o ss ive is
"ll>l")IIII':1l.ld"" ou '111:11'\III,TlL'ICc'iIOSinteressados:

.:;X. I

ç

ç

-, ~.~
[\.;1 hipótese do Muriic ip io de Riachào da- Neves (I3A) vir a ser condenado.
solid;lrI;1 ou
o,llh~idlari:llllentc. nas a.,:úes trabalhistas mencionadas na subcláusula 5,8.1 acima, e se o presente Contrato
estiver vigente. o valor da referida condenação
será deduzido das medições e do valor das faturas
\ 111cl'IHlas.l' desde que n,tO haj:ll'ossibilidade
de cOlllposi(,:ão entre as partes, visando o reembolso
das
Illlfll\IL'1I1\1;I, dl"I)"I\(II":" pelo \11l11Il'lpio dl' RI:1ch;i,) d;lS \leves (RA). a título de l'(JIldena~'ào trabal hisL1
o",ild.III:1 ()L1 ~lIh'ldl,III,1. U \IUIlICipIU Li ..: RI<1Ck'lUua ... \eves - (HA) utllizarú o dirl'ito de regresso.clll :1ç;10
prurll'l;1 a ser Intl'ntada cuntra u Condenado, eom a (]I'al desdejá o mesmo expressa
sua eoncordàneia,
C,)1ll ;IS hipóteses pre\ istas nesta subcláusula;
/\ nãocomprovaçãodosrecolhimentosdosencargosprevistosnoitem5,8.1
assegura ao Município
dL' 1<1;lchilo das Neves (BA) o direito ele sustaro pagamento da últíma fatura e suspender
a emissão do
In111\) tIL- Fncerl;ll11l'nlo fisico du Contrato até a apresentação dos refcridos documentos;

,S:\.,

'\,1 ,\)11I.l!:-Cl·lll
d,,~ 1"',1/1), l·,I;!ll,·kl'ldus
\ l'lll' 1111ellll):

Ilesl<l ClilLl~ula e.\eILllr-Sl<1

(l

dl;l du inic\(ll'

Illdulr-Sl'-<I (\ li 1.1 d,)

('I:_I!~~ Sexta
MUITA ....Em 1,';1SOde inadilllplelllento.
por parte do Contratado.
de quaisquer das
'-'1<111'1
11:1S ou l'()mli(,:()cs do f1 rl'sen tL'l 'untrato, ao Con traLldo será apl icaclo l1lui Ia p e rec nt ua I d e O, 1'/0 (Ulll
",','111\() !'(\I'l'l'nt(») ~Illdl:1 S(\hrl' (l \ :11(\1'global do ('untril'o. até () Illllite de 20% (vinte por cento) do prazo
;1,1!:1 l'\l'dl.;,'II). \) '1l1l' <1<11;1
l'II,,'I'l.l "li;! rcscis;'Íu:
(,

Ol'urrida a inadilllplêneia.

a Illlllta será aplicada pl'lo Município

de Riaehào das Neves (BA);

()

lllult,l sed1 deduzida do \' alor Iíq uído do fatun1mento do Contratado, Caso o valor do fatura me n to
,,"'ja insuficicntc para cohrir a Illulta. o Contratado será convocado para complementação
do seu valor, no
j' I, II,) Iil- I () I .1,'1) .I i:\,_ ,'\1111,1.1,,,,LI d<lta da COl1\'OCal,lO:

(Í

I::> N,lo havendo qualquer importilncia a ser recebida pelo Contratado, cste será convocado a recolher na
lesuuran;1 du Município de Riaehào das Neves (BA), o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias,
('(1Ilt1dos a partir da data da cOlllunieação;

1\

FlJrle (1 () 362<'1-21:)2! 213l) - Fax: ('17) 36.'4-2233 - E-mail. rnlicita@hotmall.com
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( ) ( ,'1111,11,1.1".I i,'ldi 1i, ,1,1" ,\,' "i,ill ",,:11).1,11111111.1.
,'LI ,) PI;I/U lk I II I dl..'/ I ti III.' L','11 'l'CU I I\ \)~ jl;) 1',1
II['II..",'lllilr rl..'l'llr~\) ii\) \IIIIIIL'1I1IlJdI..'Riuchào das \iI..'I ,'S (I3A). Ouvida a Fiscalização e o rcsponsav 1..'1p c ln
( o ntr.r lu, l) recurso scrú CIH;Llmin hado à Assessoria J uridica, q UI': procederá ao seu exame;
(, .., I !\pós o procedimento
estabelecido
no item anterior.
l'rL't'eitlJ, que poder,'1 I'l'kl ;11'11l111:1'),I multa:
(,.

o recurso

será apreciado

pelo Gabinete

do

I III l'a~\) dl' rl' ln ,I~,'(iI d;) mult.r. ,) :\ lunic iplU d" Rr.ichào das [\ e\ es (13.\) se rcserv a o d ire iro de cob 1';1r
I'" Id,l~ c ([,IIIl)S p"r\ CIIIIILI L',111i\, i~ I..' III razão do inad implemento de ou tras obrigações, não c uns t i I LI i Il([ll
L'~I,I rclcv.içào cm novaçúo conrr.uual. nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;

(, 1 ('aso a multa seja mantida pelo Gabinete

do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo.

( '1,111
SIt!,1 S~,tiIll,l I I Se. \ I I/!\('.\ ( ) - 1\ risca Iizaçâo se 1','1Ie ira conforme designa art. (J 7 da LI..'i X.66
Sr" l{ullilsoll Jose Martins de Almeida foi designado conforme Portaria n" 3 7/2021, de 10/01/2021.

(li I) ",

o

Clausula
Oitava
OUTROS
ENCARGOS
E OBRIGAÇÕES
DO CONTRATADO/INCJDÊNCIAS
I'L'i(_:,:\ 1S A lern dos erica rgos assu midos em outras c láusulas deste Contrato, o Con tratado. se m a Itera cà o
,I", I'IL','he~IIJllilildos
IlL'sl,' Corurato obriga-se a:
s

,\ ,'''1111111'
IlllL'~r,il rL'~Jl')Ibah ilid.idc por todos I)S ('llelS e obriga~'ôes coneel11entes fI legislação
Ir,1I1i1111
Islil. sL'Curililria l' 11I'L'\'idellclúria, os quais eOrlenlo por sua cOllta exclusivlls:

,s')
,\

l)iI~ar todos

(JS

tributos e encargos

legais devidos em decorrência

trib u tá ri a.

deste Contrato;

()llaisq llLTtrihu tos u u \:.'nGll-gos lega is eriados. a Ilerados ou extintos, após a assinatura deste Contrato.
"L' l', I IIIP Ill\ ild ,I r,' Pl' rL'11":1 \ I Il, h l' rL'ços eu IIIratados, , Ilsl'jarãu ii rl' \ isào destes. pi! ra Illa is o u pi! 1<1111L'IlllS.
("'III',)rlllt' II L':I'oU.

:-\::'~'
IICCllll excluídos da hipólesc no item anterior,
Juridico-tributária
(impostos
diretos e/ou pessoais)
l'(ln tratua I:

,',....

tributos ou encargos legais que, por sua natureza
não reflitam diretamente
nos preços do objeto

« llbl itlll'lll
II\)

IIhri~:lç(lL's do <.. lllltra tado, a inda. as demais atribui~'ôes
e responsab iIidades e s ta be Iee ida s
hlllill. 1l,IL'lllldl,';ll) de' \ eIIL'l·doril dll eL'rtaI1lC:

lilllsuli! r\Ullél
R LSPONSABILlDADL
- O Contratado será responsúvel, na forma da Lei, po r q ua isq ue r
prcju ízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados;
'i

( OITerúo pur l'lllll,l do COlllral;l(lll as despesas
que tiverem de ser feitas, pelo Contrat,Hlu
1\1t1111\'q1illdL' RI,ll·It:lll dil~ '\L'I L'~(IL\). para rL'para~' ln dessL's dalllls ou prl..'juÍzos:

'i.'

\,Ill scr,lo IIldelll/ados us prl-_illÍ/OS que possalll advirde
111,1,I([minlstraçào do COlltratado:

erro, dcqualqucr

equinlCoda

proposta

ou pelo

Oll de

(1;111'01.11:1
Dez
DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado
será responsável
por quaisquer
1II<Itcrial ou !JCSSU'II. clusado a terceiros ou ao Município de Riachào das Neves (BA), durante a
c' \ "l'll " ,'1\' LIu~ se 1'\1\',)" e Uli I, lI'llL'L'lllll'lltus l'\1I1 trat,ldos I' LI C 111 dceu 11'1: nc ia de lcs:
Jallus,

( Iilllsula Onze

SANÇÕES

PARA O CASO DE fNADIMPLEMENTO

FUI)" i//)J();'.12':',2

;;'1]()·Fax

(77)3li<!)-2233-E-mall

DESTE COl\:TRATO

rnliClta@1otrnall.com

PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIACHÃO
ESTADO DA BAHIA

DAS NEVES

CNPJ 14.100.747/0001-26
Praça Municipal, 27 - Centro
CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA
I 111L';I~O d,,' inndimplemento por parte cio futuro contratado, o Município de Riachào das Neves (SA) pode 1';'1
,[i' ':,.:I ,[" 'L' ;,'11111
tl', .~;IIH;l)"" ;,'r;1ti u.i, LI~ co II íon II C a gr:l \ 'd.ulc LIa i 111'1';1
~';io, SL'I1lI' rcju i/o (LIS sa I1\J) C S c I \ I S L'
i',''1,I''-

-,. 1,)1 " L"'t',

;1) P;ll;1 ln f'raç(ies

~:.Ildllll'!,1 ,11'[<.:"[,I Lkk,;[

de

I)) [';11'(1Infrações
( '() 111
rd t\):

reli lIena re le \ ÚIlC ia:

de Illé'dia

cm 111\'L\',L' adminisuati , u, conforme .ib.uxo:

Ad vertênci.i:

relevância:

de 'i (1., (cinco

Multa

por cento)

sobre () valor

total do futuro

I ) ~llIltd dc I (l°'o (dez por centu) sobre o valor total do futuro Contrato;
:~) Cancelamento

cio futuro

Contrato:

;) SII'Ill'II,ijO
tcmporana p.uu participar de licilaçij\)
Púhlicu no pruzo de ate OS (cinco l anos. c

c

impedimento

de contratar

com

a Ad min

I) l.m iss;ll) ele Dcclaraç;lo

termos do
ti I ()UllTCllllll

Artigo

de In idoneidade para lic i tar ou contratar com a Adrnirustraç
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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
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Riachão das Neves

Diário Oficial do

MUNICIPlO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19/2021- PREGÃO PRESENCIAL - SRP - N° 03/2021
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°. 81/2021 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa a
SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 13.709.589/0001-43,
localizada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 474 - Centro - Barreiras - Bahia; Objeto: Fornecimento
futuro e parcelado de materiais de construções diversos e ferramentas, para atender as necessidades das
secretarias pertencentes a este Município, de acordo com as especificações técnicas contidas no termo de
referencia do edital; Vigência do Contrato: 08/07/2021 - 31/12/2021; Valor: R$ 1.108,80 (Um mil, cento
e oito reais, oitenta centavos); Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo Município e Jesumar
Moreira de Jesus pelo contratado.

Riachão das Neves (BA), 08 de julho de 2021.

Miguel Crisóstomo Borges Neto
Prefeito Municipal
Contratante

CERTIFICAÇÃO

DIGITAL: LKRWDLZ2XAIVKREB4FKOEW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3
PREGÃO ELETRONICO NI

d:

Data
Sessão de Julgamento:
AqUlSIÇ~O de agendas, mochilas

ISSN 1677-7069

28/2021

os P.r~fl.ssionais
e~ Educação,atendendo a solicitação da Secretáriade Educaçãodo
especificações,

condições,

quantidade

e/ou TEl: (75) 3644-1247/1488.
Queimadas-BA, 12 de julho de 2021.
CLEIDSON ALVES DA CRUZ
Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPAL DE QUIJINGUE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NI 12/2021

o

Pregoeiro do Município de Quijingue/BA torna público aos interessados que
se realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico
N2 012/2021
- Processo
Administr~tivo
N2 089/2021, Critério de julgamento:
MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto:
Contrataçao de empresa para aquisição de material de expediente para atender às
necessidades de todas as secretarias do Munidpio de Quijingue/BA. Sessão: às 15:00 horas
do dia 21/07/2021 no sitio eletrónico Portal BLL - www.bll.org.br.
Obtenção do Edital pelo
sítio eletrônico Portal Bll ~ www.bll.org.br.
Quijingue - BA, 9 de julho de 2021
ARILTON CICERO SANTOS

PREFEITURAMUNICIPAL DE RAFAELlAMBEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO NI 13/2021

o

Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n' 013/2021, Processo Administrativo
n2 0168/2021. Tipo:
Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de
próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde visando
ampliar o acesso às ações de reabilitação em saúde bucal. Acolhimento das Propostas:
08hOOmin de 13/07/2021
até as 08hOOmin de 23/07/2021.
Abertura das Propostas:
23/07/2021,
as 08hoomin.
Disputa: 23/07/2021
as 09hoomin.
Endereço Eletrónico:
https://www.licitacoes~e.com.br.
Código BS n2 882743. Edital: Disponível na plataforma.
Informações: licitacaorafaeljambeiro@gmail.com.
Rafael Jambeiro-BA, 13 de julhO de 2021.
MARCOS LUIZ ARJONES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 'D!"fllMHÃO DAS NEVES
EXTRAIO DE CONTRATO PP - SRP NI 81/2021
Contrato n'. 81/2021 - O MUNIClplO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa a SAMPAIO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'. l3.709.589/oo01-43,
localizada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 474 - Centro - Barreiras - Bahia; Objeto:
Fornecimento futuro e parcelado de materiais de construções diversos e ferramentas, para
atender as necessidades das secretarias pertencentes a este Município, de acordo com as
especificações técnicas contidas no termo de referencia do edital; Vigência do Contrato:
08/07/2021
31/12/2021;
Valor: RS 1.108,80 (Um mil, cento e oito reais, oitenta
centavos); Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo Município e Jesumar Moreira de
Jesus pelo contratado.

PREFEITURAMUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO NI 17/2021
A Pregoe ira da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia,
com fulcro na lei 10.520/02 c/c Lei 8.666/93, torna públiCO que esta aberto o PREGÃO
ELETRÔNICO N. o 0017/2021. Tipo: Registro de Preços/Menor
Preço Global. Abertura:
02/08/2021, às 09hoomin. Objetivando a aquisição de testes de imunocromatografia
para
detecção quantitativa de anticorpos IgC e IgM, separadamente,
em amostras de soro,
plasma e sangue total, com alta especificidade
para estes anticorpos, e testes de
determinação
qualitativa
de antigenos de SARS-COV-2 (COVID-19) pelo método de
imunocromatografia,
em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano (teste rápido), em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. local de disputa e Edital:
no
site
www.licitacoes-e.com.br.
Informações
(77)
3457-2049,
e-mail:
licitacoespmrs@hotmail.com
e/ou pelo site www.riachodesantana.ba.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL SRP NI 14/2021
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia,
com fulcro na Lei 10.520/02 c/c Lei 8.666/93, torna público que está aberto o Pregão
Presencial Sob Sistema de Registro de Preços n.2 014/2021, objetivando a prestação de
serviços de hospedagem, na sede do município de Riacho de Santana, para recepcionar
equipes, palestrantes e pessoal a serviço da municipalidade,
destinadas a atender às
necessidades das diversas secretarias municipais, do tipo menor preço global. Abertura:
27/07/2021, às 08h30min. O edital completo poderá s
er adquirido na sede da Prefeitura Municipal na Praça Monsenhor Tobias, 321,
Centro, Riacho de Santana - Bahia, ou pelos sites www.riachodesantana.ba.gov.br/
www.procedebahia.com.br/ba/
riachodesa ntana.
Riacho de Santana-BA, 12 de Julho de 2021.
ISABELA FERNANDES SENA

PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALNI 17/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n" 017/2021, cujo objelo é Contratação de empresa especializada em
fornecimento de serviços de acesso à internet banda larga, com aquisição de Ilnk dedicado de 400
Mbps (fibra óptica) destinados a atender as necessidades de todas as unidades administrativas na
sede e nos povoados de Monte Alegre, Itiquira e Malhada Grande no Municipio de Santa Rita de
Cássia/BA. Especificado detalhadamente no Termo de Referência. A entrega e a abertura das
propostas será no dia 27 de julho de 2021, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), no Auditório
Municipal Eunápio Correia Rocha, na Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia,situada na Travessa
Professora Helena Figueira, 5/n9., Centro, em Santa Rita de Cássia-BA. O Edital estará disponível
www.santaritadecassia.ba.gov.br.Quaisquerinformaçõespeloe~maillicitacaosrc@outlook.com.
Santa Rita de Cássia-BA,9 de julho de 2021.
TUANV DE VASCONCELOS
GOMES
Pregoeira
fote documento pode !ter verificado r\O endereço eletrOnlw
http://www.in.gov.br/autentlcidade.html.
pelo código 05302021071300188

de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ElETRONICO NI 9PE/2021
Repetição

e exigências

Os interessadospoderão obter os Editais e seus anexos no endereço eletrônico
www.queimadas.ba.gov.br,
informações
através
do
E-mail:
licitacaopmqueimadas@outlook.com

13 de julho

PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTANÓPOLlS

26/07/2021 às 13h30mln (horário de Brasília) _ Objeto:
e porta lápis personalizados, para serem distribuídos para

Municfp!o de Queimadas, conforme
estabelecidas no anexo I do Edital.

N2 130, terça-feira,

Registro de preço para o fornecimento
futuro e eventual de pneus, câmaras de ar e
protetores para atender as demandas da Prefeitura e diversas secretarias deste município
co~forme descrito no ANEXO I - part!cipaçâo ampla, de acordo com o estabeleCido pel~
editai. Recebimento das propostas: Infcio Data/Horário 13/07/2021 às 08hOOmin. Término
Data/Horário
23/07/2021
às 08hoomin.
Recebimento
das propostas: 23/07/2021
às
14hOOmm.
O
edital
encontra-se
disponível
em
sua
integralidade
no
site
https://www.indap.org.br/cad.
php?
Santanópolis-BA, 12 de julho de 2021.
ANA ANGÉLICA SANTOS DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de licitação

PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ElETRONICO NI 19/2021
A Prefeitura de São Miguel das Matas torna público, a quem possa interessar,
a publicação do Pregão Eletrônico n2 019/2021, do tipo Menor Preço por item, mediante
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na lei Federal n2 8.666/1993, lei Federal
n2 10.520/2002, Lei Complementar
nO 123/2006, Decreto Municipal n.o 022/2021, de
25/01/2021
e Decreto Federal n.- 10.024 de 20/09/2019.
Início do acolhimento
de
propostas: às 08:00 horas, do dia 13.07.2021, abertura das propostas: às 08:01 horas do
dia 23.07.2021, data e a hora da disputa: às 10:00 horas do dia 23/07/2021.
Sitio:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
tendo como objeto
Contratação
de empresa
especializada para realização de transporte de Feirantes para o fomento da agricultura
familiar no municfpio de São Miguel das Matas. O Edital completo poderá ser adquirido no
endereço
eletrônico
https://
www.portaldecompraspublicas.com.br
ou
https://www.saomigueldasmatas.ba.gov.br.
Informações (75) 3676-2141.
São Miguel das Matas-BA, 12 de julho de 2021.
JEAN ANTUNES VIANA
Pregoeiro

PREFEITURAMUNICIPAL DE SAUBARA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORR~NCIA PUBLICA NI CPOO3/2021
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 16/08/2021,
às
10:00hrs (dez horas), na Sala da COPEL, na modalidade
CONCORR~NCIA PUBLICA _
CPOO3/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa em engenharia para construção do
Campo Society na sede deste Município. Os interessados poderão obter informações e/ou
Edital, na sala da COPEl - Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião, n2 04, centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do
e-mail copelsaubara@gmail.com.
Saubara-BA, 12 de julho de 2021.
WELLlNGTON ARAÚJO PIMENTA
Presidente da COPEL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N" 41/2021
A Prefeitura Municipal
de Saubara torna público que abriu licitação
na
modalidade
PE, 041/2021
cujo objeto é contratação
de empresa especializada no
fornecimento
de academia ao ar livre para atender as necessidades da secretaria de
administração, no dia 23 de julho de 2021, às 08h30min (oito horas e trinta minutos),
Edital e Anexos disponíveis no site www.lkitacoes-e.com.br.
- Prefeitura Municipal de
Saubara, situada na Rua Ananias Requião, n2 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia.
Maiores
informações
pelo
Tel.:
(71)
3696
- 1903,
ou
através
do
e-mail
copelsaubara@gmail.com,
Este Certame ocorrerá através do stte www.licitacoes-e.com.br.
código SB n2 882208.
PREGÃO ELETRONICO NI 42/2021
A Prefeitura Municipal
de Saubara torna público que abriu licitação
na
modalidade
PE, 042/2021
cujo objeto é contratação
de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de proteção individual (epi's) para atender as necessidades
da vigilância e controle da leishmaniose visceral no municfpio, no dia 23 de julho de 2021,
às 09h30min
(nove horas e trinta
minutos),
Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes-e.com.br.
- Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião, n2 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71)
3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com.
Este Certame ocorrerá através
do site www.licitacoes-e.com.br.
código BB nO 882212. Saubara, 12/07/2021
PREGÃO ElETRONICO N' 43/2021
A Prefeitura Municipal
de Saubara torna públiCO que abriu licitação
na
modalidade
PE, 043/2021
cujo objeto é contratação
de empresa espeCializada no
fornecimento
de equipamentos
instrumentais
hospitalares,
afim de atender
as
necessidades do hospital muniCipal e unidades básicas de saúde deste município, no dia 23
de julho de 2021, às l1hOOmin (onze horas), Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes·e.com.br.
- Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião, n' 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71)
3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmaJl.com.
Este Certame ocorrerá através
do site www.licitacoe5-e.com.br.
código BB n9 882216.
PREGÃO ElETRONICO N"

44/2021

A Prefeitura Municipal
de Saubara torna públiCO que abriu licitação
na
modalidade
PE 044/2021
cujo objeto é contratação
de empresa especializada no
fornecimento d~ aparelho de ultrassonografia para atender as necessidades da secretaria
de saúde do município, no dia 23 de julho de 2021, às 14hoomin (quatorze horas), Edital
e Anexos disponfveis no site www./icitacoes-e.com.br.
- Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Requião, n2 04, Centro, 44.220 ~ 000, Saubara • Bahia. Maiores
informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com.
Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.
código S8 nll 882219.
PREGÃO ELETRONICO N'

45/2021

A Prefeitura
Municipal de Saubara torna pública que abriu licitação
na
modalidade
PE, 045/2021
cujo objeto é contratação
de empresa especializada no
fornecimento
de fardamentos
para os agentes de combate a endemias e agentes
comunitários de saúde deste municipio, no dia 23 de julho de 2021, às 15hOOmin (quinze
horas), Edital e Anexos disponiveis no site www.licitacoes-e.com.br.
- Prefeitura Munici~al
de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, n2 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahla.
Maiores
informações
pelo
Tel.:
(71)
3696
- 1903,
ou
através
do
e-mail
copelsaubara@gmail,com,
Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.
código SB n. 882222.
Documento aSSinadodiaitalmente conforme MP n' 2.200·2 de 24/08/2001,
que instilui li Infraestrutura de Chilves Públicas Brasileira· ICP-Brasil
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