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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

..

PROCESSOADMINlSTRATIVO W 102/2019 - PREGÃO PRESENCIAL W 29/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato n". 52/2020

O MUNiCíPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídíca 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 domiciliado na Avenida Jk n? 110, 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, RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ sob o nO 15.615.228/0001-63 pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida na Rua Capitão Manoel Miranda, nO.1.161, Bairro Centro, CEP 47800-178, na Cidadede
Barreiras-BA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Moises Batista dos Santos, brasileiro, casado, comerciante. residente
e domiciliado na Rua Valdelício Moreira, n". 37, Quadra G, Parte do Lote 08, Flamengo, na cidade de Barreiras-BA, CEP
47.802.694, portador da Carteira Nacional de Habilitação n? 021.103.394-64-DETRAN-BA e CPF n? 741346.715-15,
conforme Alteração Contratual n? 1a e Consolidação da Sociedade de 03/04/2019, em continuidade e conforme
autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial n". 29/2019, originado do Processo Administrativo
nO.102/2019,resolvem celebrar o presente Contrato n" 52/2020, no valor de R$ 295.250,00 (duzentos e noventa e cinco
mil e duzentos e cinquenta reais), tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Copa
Cozinha e Gêneros Alimentícios diversos que serão destinados a Prefeitura Municipal, até 31 de dezembro de 2020, em
cumprimento aos regramentos da Lei 10.520/2002, conforme condições previstas no respectivo Edital e também
conforme nossa Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, têm justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes

Cláusula Primeira - O OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Copa Cozinha e Gêneros
Alimentícios diversos que serão destinados a Prefeitura Municipal, até 31 de dezembro de 2020, tudo em conformidade
com a Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

LOTE 04 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - Todas as Secretarias
~_.._-- _.- ------;-------------------_._---,--------------_. ,._,---

ITENS DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT! VR UNIT I VR TOTAL i, I I

PEROLA
--f----.--+.-.---.---.---.- .........-...-....- ·-·---··-··-·,-·----··~-·--------_··_···l

01 Aºúcar cristal ~:d-··28:00:0t--::~c:;t~;~;;!~~~~02 Café em pó homogêneo, torrado e CAFÉ DO POVOmoído de 250q.
TOTAL GERAL (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais) IR$126950,00!

LOTE: 24 - Gêneros Alimentícios - Secretaria de Educação
-- ----_._.

ITENS DESCRiÇÃO MARCA UND QUANT VR. UNIT VR TOTAL
Açúcar cristal, acondicionado em
embalagem plástica lacrados de até 1
Kg, com todas as informações

1 pertinentes ao produto, previsto na PEROLA KG 500 R$2,49 R$ 1.245,00legislação vigente, constando data de
fabricação e validade nos pacotes
individuais, validade mínima de 12(doze)

Jmeses. ._ .... 1-
Achocolatado em PÓ Solúvel, I

2 instantâneo rico em vitaminas e fonte de ITALAC PCT 100
I
R$ 9,24 R$ 924,00 I

!

!

cálcio e ferro. Embalaqern Contendo 1kq. ,

ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem I
I

!I
contendo 1 kg As seguintes informações I

deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto está acondicionado: nome e/ou

3 CNPJ do fabricante, marca do produto, PADIM KG 500 R$ 3,19 R$ 1.595,00
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o I

prazo de validade indicado para o I

(/
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produto, não deverá ter sido
Iultrapassado na sua metade, tomando-se I

como referência, a data de fabricação ou
I

lote, impressa na embalagem. Conforme
as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS e INMETRO.

4 Água mineral natural, sem gás, DIAS DAVILA Und 4000 R$ 0,46 R$ 1.840,00
embalaaem de 200 mI.

5
Água mineral natural, sem gás, DIAS DAVILA Und 4000 R$ 0,86 R$ 3.440,00
embalaqern de 500 mI.
Água

-_.~-.-~"------~ -_.- _--------

6
mineral natural, sem gás, DIAS DAVILA Und 2000 R$ 1,96 R$ 3 920.00

embalaqem de 1 litro. I

7 Azeitona verde sem caroço 500 g
LA Und 100 R$ 18,12 R$ 1.812,00

VIOLETERA
Açafrão - em pó, embalagem fechada,

- -- .._---_.~--.,.,---- __ 0'- .."

Icom mínimo 50 g e máximo 60 g
indicando o prazo de validade indicado

8 para o produto, não deverá ter. sido BOM GOSTO Und 100 R$1,45 R$ 145,00
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem
Atum sólido em óleo comestível lata de
170 g rotulo contendo identificação do

9 produto data de fabricação e prazo de COQUEIRO Und 50 R$ 4,81 R$ 962,00
validade, c/ registro do Ministério da
Saúde.

10
-_.__ ..--~--.-----.-

Pacote de bala sortidas ERLAN Und 200 R$ 5,09 R$ 1.018,00
Bombom tipo bis, com cobertura sabor

11 chocolate ao leite, caixa com 20 BIS Caixa 200 R$ 8,70 R$ 4 350,00
unidades. -_.__ . . __ . -_.

Biscoito de polvilho, tipo . peta,

12 apresentando data de fabricação e VALE DO Pacote 500 R$ 3,16 R$ 632,00
validade, contendo as informações do PRATA
fabricante na embalagem. _._"'- i-- --t- ."''''_._-

BISCOITO, tipo Maizena, embalagem
dupla, contendo 400 g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de

13 validade, Norma(s) vigente(s) e registros PETYAN Und 200 R$ 3,05 R$610,00
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução (ões)
vícentets) da Anvisa/MS e INMETRO.
BISCOITO, tipo Cream Cracker,

---"~I
acondicionado em embalagem contendo
400 g As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto está acondicionado: nome ou

14
CNPJ do fabricante, marca do produto, PETYAN Und 200 R$ 2,77 R$ 554,00
endereço, peso, composição, data de

I
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,

I

:

o prazo de validade indicado para o
I

I
produto, não deverá ter sido _l______1ultrapassado na sua metade, tomando-se

Fone (77) 3624-2132 I 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmaiLcom

2



.. ~.__~_ )1 .
'-:~I/

; ;/,_,/1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Xh' . .

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmailcom

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

.---~--------------___,.-----..-.--,-----_ ----~ ..._- --- _ .._,- .~~_.- ---
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução (ões)
viqentets) da Anvisa/MS e INMETRO.--~~~~~~~~~~~~~~_-+------4----~-
Mistura para bolo, farinha de trigo, amido
de milho, gordura vegetal, fermento e
outras substancias permitidas pela
fabricação e devidamente mencionadas
Embalagem: peso liquido de 400g, com
dados de fabricação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da

I--_-+--S~a""u"'·d:o.::e,-,e~/:::.o",-u:._A':".!.:qlri.::o:cu::_:l.!.':tu~ra~''-------::--+ ---1 -+ +- l-- '_~
Caixa de bombom, sortidos. As !

seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote e
data de validade.

R$ 962,00

15 SOL Pacote 200 R$ 9,98 R$ 1.996,00

R$ 4,8116 GAROTO Und 200

LEITE, de vaca, liquido, pasteurizado,
longa vida, rico em cálcio, sem soro e
sem amido, acondicionado em
embalagem tetra park contendo 1 L. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote e
data de validade. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se I
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme I

1--_-+--a~Ms::,_A'=pN=~.:.:~:._~:.:.:~~~=-T:.:~..:./~=-u:--._R_e-,-s.,-o_lu....,ç::-õ_e.,-s_V,--i_ge_n_t_e_s+-------+------+-----f---.-----. .__..__.' _.~_ ..
CAFE, torrado e moido. Embalagem a
vácuo de 1 kg, de primeira qualidade. As I
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registras nos orgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução (oes)
vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.

R$ 762.00

3
R$ 3,8117 MARAJOARA Und 200

R$ 7.536,0018 SOBESA Und 400 R$ 18,84

FOSFORO, contendo no minimo 40
palitos, cada palito deve ter no minimo
15 mm de comprimento, excluindo a
cabeça. Embalagem: pacote com 1°
caixas. - Material com o selo do
INMETRO. As seguintes informações
deverão ser impressas ou coladas pelo I

__ __t__.:f~a.:::b:_::ric:::a::..n:.:.:teo:!.,__ d::.:i.:..:re::.:ta""m~e:.:.nt"'e_ __=_so::.:b:.:.r:::.e_....:a"'-l.. .l . L.__ ._...

PARANÁ Pacote 100 R$ 3.99 ! R$ 399.0019

J.
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r----,--~~----------------~------_,------------,_----_,------~----------~--------
embalagem em que o produto está
acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade, composição, bem como
sobre os riscos que apresentam a saúde
e sequranca dos consumidores

COMINHO, em pó. Embalagem com
mínimo 50 g e máximo 60 g, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade de no MARAJOARA Und 100 R$ 2,18 II R$ 218,00 "
mínimo de 12 (doze) meses e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções --+'

f-----__ -+-':v:"'i9''-''e:'-'n.!.::te::..::s=d~a:...:A~nv.:..:i:::.sa~/-,-,M''-'S::o:.'------------_,____+_----------_+-------+--------+---.---,----- "--'l;,·
CORANTE, vermelho, em pó.
Embalagem contendo 1OOg. As I i
seguintes informações deverão ser I

impressas ou colada pelo fabricante, I;
diretamente na embalagem em que o I i

produto está acondicionado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do produto,
endereço, quantidade, composição, data
de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote impresso na embalagem.

20

21

22

23

24

Chá (diversos) em saquinhos, sem
glúten. Em sachês envelopados
individualmente de aprox. 2g cada. Caixa
com 10 sachês. Validade mínima de 12
(doze) meses

R$ 319,00R$ 3,19100GAROTO Caixa

R$ 62,00R$ 0,62100SOBESA Und 4

VINAGRE, de álcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 mi, aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. As seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.

PARANÁ R$ 404,00R$ 2,02Und 200

R$ 2,00

EXTRATO, de tomate, concentrado.
Embalagem com 350g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, quantidade,
composição, data de fabricação ou lote,
prazo/data de validade, Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote impresso na ernbalaqern. Conforme__l_ _j_ . L... ' ._.

R$ 600,00XAVANTE Und 300

Fone (77) 3624-2132 / 2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmail.com
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r---,---:-:-------:----,=-----:---::-------:-------:----,--------,-------,-----,----~--.-------.,
as Normas e/ou Resoluções vigentes da I
Anvisa/MS. i
Farinha de mandioca, grupo seca, i
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem
contendo 1 Kg. No rotulo deve constar a
denominação do produto de acordo com
sua designação ou classificação, As
farinhas trarão o nome, seguida do nome
vegetal comum de origem. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução(oes)
vicentets) da Anvisa/MS e INMETRO.

25 PADIM KG

!FEIJAO, carioquinha, tipo 1, embalagem
com 1 kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto está acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução(oes)
vioentets) da Anvisa/MS e INMETRO.

PADIM

300 R$ 3,53

I
I

R$ 1 059,00

26

FARINHA DE MILHO (cuzcuz)pré
cozida, cozimento instantâneo, na cor
amarela, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, flocada e enriquecida com ferro e
ácido fólico (vitamina 89). Embalagem de
papel resistente atóxico, peso líquido de
500g. Validade mínima de 12
(doze)meses

KI FLOCOS

5

KG 500 R$ 6,86 R$ 3430,00

27 R$ 504,00Und 400 R$ 1,26

:

GELATINA em pó, sabor variados.
Embalagem com mínímo de 80 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas

f--_+~e-'-::P~a~d~rõ~e~s....l:p~ía~ra~A~lim~en~t~o~s--~C~N~N~P,.:.A~.--,--~+_-----+---+-----+-----+---.-_--!
Leite em pó tradicional, ingredientes: leite
integral, vitaminas (c, a e d) e pirofosfato
férrico. Não contem glúten, 400 gramas.
O prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação do I

lote, impressa na embalagem. O produto _L'!
L___....L.:e~s~ta::.:r~em:..:..:._::::co:::.:.n:.:_fo~r..:..:m..:!id~a::.:d:::e~c.::::om:..:..:._:::::as:::__:_n:.:::o.:.:rm.:.:a:::::s:::...J____l _j____ _ L ."C '1) /I

1/tV/;'--..r
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~, -

Fone (77) 3624-2132/2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmail com

28 APTI

NINHO29

I

R$ 504,00Und 200 R$ 2,52

R$ 1.913,00100 R$ 19,13Und
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r----r~--~~~~~~----~~~~-,------------,_----_,--------"I---------,-------------I
vigentes da Anvisa/ms e ministério da
agricultura rotulagem contendo no
mínimo, registro no ministério da
agricultura, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante, número do lote, data de
fabricação, data ou prazo de validade
MAIONESE, tradicional. Embalagem com
500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos -
CNNPA. O prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido

f-------__ -+-~ul"'_tr_"=:aPr::::éa"::s:'-':s~a,:::-do~n~a-:::s~u~a-::m:-.:::et::..:t:::.ad:::.:e"-----_,___----_+__-----------+---------1------------~----- _
MACARRAO, tipo espaguete, a base de
farinha, com ovos, minimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas,
parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.

30 MARIA Und R$ 852,00

31
PETYAN Und

300 R$ 2,84

500 R$ 2,10 R$ 1.050,00

6

i i

MARGARINA, vegetal, lipídios totais
máximo de 95%, acondicionado em
embalagem contendo 500g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se ,
como referência, a data de fabricação ou I
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução (oes)
vigente(s) INMETRO. -----l---------.--I---.- ._.__
OlEO, comestível, vegetal, de soja,
refinado, sem colesterol, acondicionado
em embalagem contendo 900 mI. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente !,

L_____ __L_:_::na:::..__::e::_m:_.:::b::_::a:::la::;lg2.::le::_m:_:__::e::_m:_:__::q1:u:_::e:.....:::_o__Jpc::..:lr_:::o.:::_d:::.:ut:_::o-e:::.:st::..:t:::.á_L___L_ _L_ L J _
f,- :"

y{'p: ~v.f
.F,~/

Ketchup embalagem de 500g, contendo
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.

so FRUTA Und

Und

Und

I I

100 R$ 4,34 R$ 434,0032

SOYA 200

I

33 R$ 962,00

LlZA

R$ 4,81

300 I, R$ 4,99
I
! R$ 1497,00
I

34
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PALITO, dental, de madeira, resistente,
formato roliço, com pontas afiadas, com
no minimo 6 cm de comprimento e 2 mm
de espessura. Embalagem: caixa com
100 unidades. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem. Atender
a(s) portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

!
,

I I ,

1--~-----
,,,
i
[

!
-I

I
!,

GABOARDI Caixa 100
I

R$ 0,35 R$ 35,00

I I

I
I

7
PADIM KG 200 R$ 0,87 R$ 174,00

Fardo

,---,---",.,-:--..,.------""7:-:=-:---,---,------,------,-------1---------- ------l-----·----------~.--.----.__.-,
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote,
data de validade, Norma(s) vigente(s) e
registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolução (oes) vigente(s) da
MAPA.

35

SAL, refinado, iodado, indicado para
consumo humano, acondicionado em
embalagem contendo 1 Kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou

1-_+.:.::lo~te:::!,-:i:.:.m=.:Plre~s::.::s:.:::a-:n.:.::a:-e::::m~b.:::a.:..::la=g.e.:.:m:..:..--___,-+--11-- 1--- _.....-+-
SUCO de fruta, sabores variados.
Acondicionado em embalagem tetra pak
contendo 1000 mI. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto está acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referência, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.

37

38

39

R$ 3.900,00DA FRUTA Und 1000 R$ 3,90

Ovo de galinha, casca limpa, resistente
sem deformações, trincas ou sujidades,
propno para o consumo, com
identificação do produto, marca do
produtor, data de fabricação e prazo de
validade, de acordo com a resolução

f-_~1.=.2:.!,./7..:':8~d~a~C~N~N~P..é...A~.~S::::e~lo~C~I:_F.,---__ __=,__i-----_+---"" .,..
Refrigerante de laranja e/ou uva, não
alcoólico, fermentada, gaseificada fardo
c/ 06 pet de 02 litros, composto por água
mineral gaseificada, açúcar, suco natural

L_ __L~c~o!..!:nc~e~n~tr~a~d~o1.._,_.:'.a~ro~m~a~~n~at~u~ra~l~c:::0é'..n~te:::.n~d~o:_l_[____ ___l __L --'-i ..----.-.c__....--) f
;/i~ /y_!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,0 , .
Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmailcom

j

EMAPE Duzia 300 R$ 4,83 R$ 1449,00

GOOB 1000 R$ 22,09 R$ 22.090.00



Pão de leite tipo hot-dog 50g Farinha de
trigo especial enriquecida com ácido
fólico, leite, sal, açúcar, água e óleo
emulsificante ou condicionador e
fermento (biológico ou seco), volume
normal, simétrico, uniformidade no
assado. I L 'f-----+-:::::S~al:=s~ic=-ha:..---d-:-e--1,--:a----C.,,--om--a-s-pe-c-to-t-------i----+----+I----·-- I --~--------1
característico,cor própria sem manchas .
pardacentas ou esverdeadas, odor e I
sabor próprio. Embalada a vácuo, em I
saco plástico transparente e atóxico, 1

limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem
deveráconter externamenteos dados de
identíficação, procedência, informações
nutricionais,número de lote, quantidade
de produto, número de registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e

f---_+S~I.:....F.:_.-,-_-:-..,-- __ ---: -,--__ -+ ++ f--_.
Torradas, fatias de pão torradas e I
embaladas, levemente salgada,
embalagem de 140 g. As seguintes
informaçõesdeverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem FORTALEZA Pacote
em que o produto está acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de I

L_ _Lf~a~b~ri~ca~3çé:;ã~0~0~u~lo~te~,~d~a~ta~d~e~v'..'::a~lid~a~d~e:.>._,_l_ _L .J.____ __lI ~ ._. _r_~-7. '.
/j/ .1,,:>fí

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..(._ i
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r-----,-.,---=----------------,------,-----~--_.,----._- --_.--
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.

R$8400,00

I

i
!Refrigerante de cola, não alcoólico,

fermentada, gaseificada fardo c/ 06 pet
de 02 litros, composto por água mineral
gaseificada, açúcar, aroma natural
contendo identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.

Fardo 1000 R$ 22,09 R$22.090,00GOOS40

Refrigerante de guaraná, não alcoólico,
fermentada, gaseificada fardo c/ 06 pet
de 02 litros, composto por água mineral
gaseificada, açúcar, aroma natural
contendo identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.f---_-+-~~~~-----------t-------if------+---4-----T-------~
Pão tipo bisnaga, embalagem de 200 g I I
Ingredientes mínimos: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, sal, fermento.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição,data de fabricação ou lote,
data de validade, normas vigentes e
registrosnos órcãos competentes.

41 GOOS Fardo 1000 R$22,09
I

R$22 090,00

8
R$7.960,0042 PULLMAN Pacote 1000 R$ 7,96

I
1

J I
I
i

i I
!

Pacote 1000 i R$ 8,40
I

--------+_._---_.- ---

43 DAHORA

R$4 045,00R$ 8,0944 FRIATO KG 500

.._[---- .._- ..-

I

1000 R$4,05 R$4 050 0045
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!
i

,---,-----;-----:-----:-:---,--:--::,---,-------------,----~r-~·-~-~-··-- -----,-----....----- .-,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes.

Pacote 50046
PIRULITO SORTIDOS, embalagem de 1
kg

48

SAM'S

GAROTO 200 I R$ 38,31 R$ 7662,00

I I

I
i i

I I
--l

I R$ 352.000,00 i

Bombom sonho de valsa, embalagem de II II
1kg. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, '
diretamente na embalagem em que o I
produto está acondicionado: nome ou Pacote 200 R$ 38,31 R$
CNPJ do fabricante, marca do produto, LACTA I 766200
endereço, composição, data de 1'" i
fabricação ou lote, data de validade, I
normas vigentes e registros nos órgãos

f--_+-::c~o:.::m:c.Ple-::-:tc:::-en:.::tc:::-es-::-:.---_:____:__-___,___:-_+_-----+_--_l__--__I---- .,
Bombom serenata, embalagem de 1kg. "
As seguintes informações deverão ser ! I

impressas pelo fabricante, diretamente I I
na embalagem em que o produto está
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote,
data de validade, normas vigentes e
recistros nos órqãos competentes.

Pacote

TOTAL GERAL (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)

1.1 - Objetivando melhor adequação dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito, o Municipio de Riachão das 9
Neves-BA se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos fornecimentos, introduzir modificações no objeto,
resguardando o direito do Contratado, quanto aos fornecimentos executados.

Cláusula Segunda - DA VIG~NCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO - A vigência do presente Contrato será até enquanto
houver a necessidade dos fornecimentos contratados ou de 20 de janeiro à 31 de dezembro de 2020, 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 n". 8.666, de 21 de junho de 1993.

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

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

Cláusula Terceira - INTERRUPCÃO DOS FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções da execução dos fornecimentos
provocados por motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do
Código Civil deverão ser comunicados ao municipio de Riachão das Neves-BA por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da ocorrência, Nesse caso, a critério do Municipio 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
Orçamentária

0207001 - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

f---0:-:2:-:-0-50c:-c0:-:-0------t--1-:c2-.1--=-2~2.-=-0~01-.-::-2.--=-00-:::-:9c---G=-:E=-:S=-=T"'Ãc--::0,-----+----·~------.-~.- ---- ..---.--
SECRETARIA DE DAS AÇÕES DA SECRETARIA 3.3.90.30.00 - Matenal de 00 - Recursos

I--__::Ec:::D~U:.::C~A..:.:\Cr:.:IÃ__:_:O:::.___ +_:::D-=E_::E:::.:D::..:U:::_C:::A:__:\=-Ç,Ã:.::O:____------;:- .._ +--_~~~~~rTl°. ..._..._ Ordiná rios
0205000 - 12.361.0012012 - GESTAO I .
SECRETARIA DE DAS AÇÕES DO ENSINO I 3.3.90.30.00 - Matenal de
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 25% Consumo

Elem. de Despesa Fonte de Recurso IProjeto/Atividade

10.301.002.2.027 - GESTÃO
DAS AÇÕES DOS SERViÇOS
DE SAUDE - VINCULADOS

14 - SUS3.3.90.30.00 - Material de
Consumo

1

I
01 - Educação 25%

i _., _~

___ J YtV!!
;/i! ../ .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ft.A:..)
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0206000 -
SECRETARIA DE
CULTURA,
ESPORTE, LAZER
E TURISMO

13.392.004.2.023 - GESTÃO
DAS AÇOES DE CULTURA,
ESPORTE, LAZER E TURISMO

I
3.3.90.30.00 - Material de
Consumo

I
00 - Recursos
Ordinários

0209000 -
SECRETARIA DE 15.452.005.2.038 - GESTÃO
INFRA-ESTR.E DAS AÇOES DA SECRETARIA
SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E
PÚBLICOS SERVIÇOES PÚBLICOS

.::.__-----+----=2-:::-0.-=-60=6.006.2.048- GESTÃO DÃ
0210000 - SECRETARIA DE
SECRETARIADE AGRICULTURA
DESENV. ECON. E DESENVOLVIMENTO
MEIOAMBIENTE ECONOMICO E MEIO

AMBIENTE

3.3.90.30.00 - Material de
Consumo

3.3.90.30.00 - Material de
Consumo

00 - Recursos
Ordinários

0211000 - 26.452.005.2.052 - GESTÃO
SECRETARIADE DAS AÇOES DE SECRETARIA
TRANSPORTES DE TRANSPORTES

3.3.90.30.00 - Material de
Consumo

00 - Recursos
Ordinários

00 - Recursos
Ordinários

0207001 - FUNDO 10.301.002.2.028 - GESTÃO
MUNICIPALDE DAS AÇOES DOS SERViÇOS
SAÚDE DE SAÚDE - (15%)
02070-=-0~1-.: F=U-:-:N-:~D::-0=--t--10::-.-::-30::-1--.0~0-=-2--::.2~.0--2-7_':_--=-G-=E-=-S=-TÃ';;""o-:----t----------+--------·,,· --~---
MUNICIPAL DE DAS AÇOES DOS SERViÇOS 3.3.90.30.00 - Material de 14 _ SUS _I

SAÚDE DE SAUDE - VINCULADOS Consumo
~-_.

0208100 - FUNDO 8.244.003.2.060 - GESTÃO
MUNICIPALDE DAS AÇOES DO FUNDO 1'3901000 - Material de 00 - Rprllrso<;
ASSITENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Consumo Ordinários
SOCIAL SOCIAL

-~~n.:;r;~;:~-;::;-;-~;::;__t_---=--=-=-:.:....=-------_+_---------_+_------____1
0208100 - FUNDO 8.244.003.2.064_GESTÃODOS
MUNICIPALDE RECURSOSDOSPROGRAMAS
ASSITENCIA DO FNAS
SOCIAL

3.3.90.30.00 - Material de
Consumo 02 - Saúde - 15%

10

3.3.90.30.00 - Material de
Consumo 29 - FNAS

Cláusula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor dos fornecimentos ora contratados será do Lote 04 R$
126.950,00 (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais), Lote 20 R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos rpéli,,\ P I nteo
24 R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) totalizando o valor de R$ 295.250,00 (duzentos e noventa e cinco mil e
duzentos e cinquenta reais), a serem pagos em parcelas mensais conforme ocorrer o fornecimento até o dia 30 do mês
seguinte ao da prestação dos fornecimentos, obedecidos os preços constantes na proposta realinhada apresentada pelo
Contratado e constante no presente Processo.

5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos
fornecimentos contratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de licitação e na Proposta apresentada
pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos fornecimentos contratados e executados;

5~2- O Município de Riachão das Neves-BA poderá efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada;

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

5.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa 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 ell4uaJrall i"''' lu ;\"'8"";,
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, no que couber;

5.5 - 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;

5.6 - Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Riachão das Neves-BA considera como data final do
período 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 (tnnta) dias para pagamento,

Fone (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmaiLcom
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5.7 - É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Municipio 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 Município de Riachão das Neves-BA dos prazos estabelecidos para pagamento;

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 Tesourana
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 Riachâo das Neves-BA. Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será encaminhado
à Assessoria Juridica, 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 Municipio 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 11
contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;

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

Cláusula Sétima - FISCALlZACÃO - 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 Municipio de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as seguintes sanções.
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuizo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida a prévia
defesa em processo administrativo:

8.1 - Para infrações de pequena relevância - Advertência;

8.2 - Para infrações de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato,

8.3 - Para infrações 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 02 (dois) anos, e
d) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo
87, Inciso IV, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente licitação, 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;

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. /fUi

Fone: (77) 3624-2132 I 2136 _Fax (77) 3624-2233 _E-mail rnllcita@hotmail.com xJlí r 1./
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§ 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 RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução,
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei nO 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 contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de 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, císão 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 reiterado de falhas, na sua execução;

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

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

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

9.9 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 12
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 iniciai 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 situação: 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 8666, de 21 de
junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES 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:

10.1 - Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista,
securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos;

10.2 - Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato;
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 juridico-tributária
(impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;

10.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos fornecimentos ora contratados, ficando a seu
cargo as respectivas despesas, principalmente a matricula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Aqronornia-Cfcf A
se for o caso;

Fone: (77) 3624-2132 I 2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmail.com
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10.4 - Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregaticia com o Municipro de Riachào das Neves-BA,
bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção lndivldual-Eê'l e os instrumentos
necessários á execução dos fornecimentos contratados;

10.5 - 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 nos 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 da proposta ou de má
administração do Contratado;

11.3 - O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer para este municipio;

11.4 - Corrigir, alterar e/ou substituir no prazo definido pela Contratante os produtos fornecidos que, a juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

Cláusula Décima Segunda - GARANTIA DO PRODUTO- O presenteContrato terá validade até 31 de dezembro de 2020.
entretanto,a garantiado equipamentocontinuaráem plenovigor,conformedescritona Propostade Preços ou seja o vencimento
do Contratonão interromperáa vigênciada garantiado equipamento,se for o caso

Cláusula Décima Terceira - 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 13
contratados ou em decorrência deles;

Cláusula Décima Quarta - PUBLlCACÃO - 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 de junho de 1993.

Cláusula Décima Quinta - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Ibotirama, 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.

Riachão das Neves -BA, 20 de janeiro de 2020.

MUNICIPI~~S NEVES-BA
Miguel Crisóstomo Borges Neto

Prefeito Municipal
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MUNICIPlO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO NU 102/2019 - PREGÃO PRESENCIAL W 29/2019

EXTRATO DE C(}'.JTRA ros

Contrato n". 5012020 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃU DAS NEVES e " Empresa H."i ALENCAR
LTDA - ME , CNPJ 05.695.833/0001-38; Objeto: Fornecimento de materiais de Copa Cozinha. limpeza. hl~"''''''"
gêneros alimentícios diversos qUI! serão destinados à Prefeitura Municipal: Valor: RS 781 600.00 (S<:leccnlus <:
oitenta c um mil e seiscentos reais); Vigcncia dos futuros Contratos: de 20:0 I à 31! I~/2()2(); Fonle de Recurso 0(1-
Recursos Próprios, 15-FNDE e 22-Transf. de Convênio - Educação; Datas dos Contratos: 20/0 I 2020; AsslI1am
Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município I!Paulo Stefano Martins de Alencar pelo contratado.
Contrato n°. 51/2020 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa NOECI DE
SANTANA OLIVEIRA - ME, CNPJ 10.ln4.6XO/0001-26; Objeto: Fornecimento de materiais de Copa Cozinha.
limpeza, higiene e gêneros alimentícios diversos que serão destinados á Prefeitura Municipal: Valor: R$ 555.660.0()
(quinhentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais); Vigência dos futuros Contratos: de 20/0 I ii
31/12/2020; Fonte de Recurso: Oü-Rccursos Próprios, 15-FNDE c 22-Transf. de Convênio - Educação; Datas dus
Contratos: 20/01/2020; Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município c Nocci de Santana Oliveira pelo
contratado.
Contrato n°. 52/2020 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa RIO GRANDAU
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 15.615.228/0001-63; Objeto: Fornecimento de materiais de Copa
Cozinha, limpeza, higiene e gêneros alimentícios diversos que serão destinados à Prefeitura Municipal; Valor: R$
295.250,00 (duzentos e noventa I! cinco mil e duzentos e cinquenta reais): Vigencia dos futuros Contratos: de 20/0 I
à 31/12/2020; Fonte de Recurso: Oü-Recursos Próprios, 15-FNDE e 22-Transf. de Convênio - Educação; Datas dos
Contratos: 20/01/2020; Assinam: Miguel Crisostorno Borges Neto pelo município c Paulo Moiscs Batista dos
Santos pelo contratado.
Contrato n". 53/2020 - Contratantes: O MUNiCíPIO DE RIACHÃU DAS :--H:\'ES é ,I l.rupres.. !\ Dt. S.\
BORGES - ME, CNPJ 32.469.526/0001-01: Objelo: Fornecimento de nuueriao, de Copa (o/inha. 11I11(1C/".11IgICllC
e gêneros alimentícios diversos que serão destinados:' Prefeitura Municipal: \' ulor: RS 2 12.'iIJU.1I0Iduzeruo-, C dC'/C
mil c novecentos reais); Vigência dos futuros Contratos: de 20 ()I Ú 31 12/2020; Fonte de Recurso: OO-R,'CUN1'
Próprios, 15-FNDE e 22-Transf. de Convênio - Educação; Datas dos Contratos lO/O I i2020: AsslIlam \!llgllel
Crisostomo Borges Neto pelo município e Alyson de Sa Borges pelo contratado.
Contrato nO.54/2020 - Contratantes: O MUNiCíPIO DE RIACHÃO DAS I\EVES e a Empresa AQUALlMP
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ n' 10.554.267/0()()1-~4: Obleto Fornccunento lk m.ucn.u-.
de Copa Cozinha, limpeza, higiene c gêneros alimentícios diversos que serão destinados ii Prefeitura Municipal:
Valor: R$ 86.900,00 (oitenta e seis mil e novecentos reais); Vigência dos futurus Contratos de lO/OI " 3I!12/2021l.
Fonte de Recurso: OO-Recursos Próprios, 15-FNDE c 22-Transf. de Convênio - Educação; Datas dos Contratos:
20/01/2020; Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município e Marco Aurelio de Jesus Nascimento pelo
contratado.

Riachão das Neves(BA), 20 de Janeiro de 2()20.

MIGUEL CRlSOSTOMO BORGES NETO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PPJAHPJ5D+XKZKSZWTMRQG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Seção 3

PREÇOGLOBAL. devido à alteração no Edital. Assim sendo, será publicado nova hcitaçâo
em data oportuna, divulgado através dos meios legais. Quijingue BA, 21 de fevereiro de
2020. Arilton Cícero Santos Almeida - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N' 2/2020

A Prefeitura Municipal de Quijingue - SA, Pessoa jurídica de Direito Publico,
inscrita no CNPJ sob o n· 13.698.782/0001-26, através da Comissão Permanente de
Licitação- CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento do)
interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital de TOMADA Df
PREÇOSN.º 002/2020, tendo por obletc contratação de empresa especializada em
engenharia para execução da construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula,
no Espaço Educativo Rural e Urbano NA SEDEDO Município de Quijingue-Ba., sob a FORMA
DE EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, devido à
alteração no Edital. Assim sendo, será publicado nova licitação em data oportuna,
divulgado através dos meios legais. Quijingue - BA, 21 de fevereiro de 2020. Arnton Cícero
Santos Almeida - Presidente da Comissão Permanente de licitação

TOMADA DE PREÇOS N' 3/2020

A Prefeitura Municipal de Quijingue - BA, Pessoa Jurídic.a de Direit.o Público,
inscrita no CNPJ sob o n° 13,698.782/0001-26, através da Comissão Permanente de
licitação - CPl, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital de TOMADA DE
PREÇOS N.2 003/2020, tendo por objeto contratação de empresa espeCializada em
engenharia para execução da construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula,
Espaço Educativo Rural e Urbano NO POVOADO SITIO no Município dE' Quijingue·Ba., sob
a fORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL. deVido
à alteração no Edital. Assim sendo, será publicado nova !!citaç;lo eln d,ltd oportun,l
divulgado através dos meios legais.

Quijingue BA, 21 dt? fevereiro de 2020
ARILION CICERO SANTOS ALMEIDA

Presidente da Comissão Permanente de Liclt.Jção

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
EXTRATOS DE CONTRATOS

Objeto: Fornecimento de materiais de Copa Cozinha, limpeza, higiene e gêneros
alimentícios diversos que serão destinados a Prefeitura Municipal; Vlgéncia dos Contratos:
de 20/01 à 31/12/2020; fonte de Recurso: 00, 15 e 22; Datas dos Contratos: 20/01/2020;
Assina: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município.

Contrato n!'!' 50/2020 - Contratantes: O MUNICíPIO OE R1ACHÃO DAS NEVES e <l Empresa
H.N ALENCAR LTDA • ME , CNPJ 05.695.833/0001-38; Valor RS 781600,00; ASSina Paulo
Stefano Martins de Alencar pelo contratado.

Contrato n'. 51/2020 • Contratantes: O MUNIC!PIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa
NOECI DE SANTANA OLIVEIRA ME, CNPJ 10.874.680/0001·26; Valor: RS 555.660,00;
Assina: Noeci de Santana Oliveira pelo contratado.

Contrato nO. 52/2020 - Contratantes; O MUNiCíPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. a Empresa
RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 15.61521.8/0001-63; Valor: RS
295.250,00; Assina: Paulo Moises Batista dos Santos pelo contratado
Contrato n'. 53/2020 - Contratantes; O MUNiCípIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa
A DE SÁ BORGES - ME, CNPJ 32.469.526/0001-01; Vaiar; RS 212.900,00; Assina: Alyson de
Sa Borges pelo contratado.

Contrato n'. 54/2020 - Contratantes: O MUNicípIO DE RIACHÃO DAS NEVES e " Eonpresa
AQUALlMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTOA. CNPJ n' 10.554267/0001·84; V"lor
R$ 86.900,00; Assina: Marco Aurelio de Jesus Nascimento pelo contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
AVISO DE CREDENCIAMENTO N. l/2020

A CPl torna publico aos interessados o credenciamento de pessoa J~Hídi(a para
prestação de serviços de coleta e análise de exames laboratoriais na área da saude,
destinados a atender as demandas da Secretarta de Saude. Os \ntNes~ados devpr.1o
apresentar os envelopes com a documentação dt' habilitação e proposta comerCiai em
20/03/2020, às 09:30h, na sede da PM de Rodeias, situada a Av. Manoel Moura n. 94,
Centro, Setor de licitação. Edital e seus anexos disponíveiS junto J CPL, na sede da PM ou
através do tel. 75.3285.2233. Márcio José dJ Silva, Presidente da CPL

AVISO DE CREDENCIAMENTO N. 2/2020

A CPl torna público aos interessados o credenciamento de pessoa Jurídica para
prestação de serviços de imagens e diagnóstiCOS na área da saúde, destinados a atender as
demandas da Secretaria de Saúde, Os interessados deverão apresentar os envelopes com
a documentação de habilitação e proposta comercial no 20/03/2020, .3S 11:3011,na sede da
PM de Rodelas, situada a Av. Manoel Moura 11.94, Centro, Setor de Licitação. Edital e seus
anexos disponíveis junto a (Pl, na sede da PM ou através do tel. 75.3285.2233

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
Presidente da (PL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 8/2020

Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente e didáticos
destinados ao uso das secretarias Municipais solicitantes. Sessão designada para o dia
10/03/2020, às 09:30H.

Edital disponível na sede da PM de Rodelas, sito a Av. Manoel Moura, 94,
Centro, Setor de licitações, ou pelo tel n, 75.3285.2233

MÁRCIO JOSE DA SILVA
PregoeI! o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 2/2020

o MUNiCíPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BAl torna pubiicu para conhecimento

dos interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregào Presencial, tipo MenOl

Preço / Menor lance, tendo como objeto a Aquisiçao parcelada de material de eKpediente

e didático destinados ao desenvolvimento das atividades das Secret.:t(liIS do Munlclpio de

Santa Rita de Cassia durante o exercicio de 2020. Data: 10 de março de 2020, às

09h:OOmin (horáriO de Brasília/DF); Local: Setor de licitações. no prédio da Prefeitura

situado à Trav, Professora Helena Figueira, s/n, Centro - Santa Rita dt.-'Cassla-BA. ü edital

poderá ser solicitado no Setor de Ucitações deste Município, no endereço acima, no link

http://santaritadecassia,ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313

~(~, ESle documento pode $er v.:rificado no enderl'çu ('Ic-trcnicü""W" IltWI/www.n.&Ov.briilutenticidad.~.html. p~l(, código OS30202002l70Ül02

ISSN 1677 !069 N'" 3'), qomtatv.: a.

PREGÃO PRESENCIAL N' 3/2020

o MUNIClPIQ DE SAN! A RII iI !J~ CASS,A (BA) tnrna put)!I(""p,Jf;)[(J'lhl~(:::"r;('''lrO
dos mter essados que realizara hcitaçáo pubhra. ruodahdade Preg.ic Presenctat. ripo Mf'no'
Preço I Menor Lance, tendo como objeto d Aqui~iç.,~o parcetada de materia! de hmpeaa.
consumo, ferramentas e utensílios destinados ao desenvolvunento das auvrdaces uas
Secretanas do Mumcrpio de Santa Rita de Casv.a durante O eXerCI(I';) de 2020 Data 11 de
março de 2020. as 09h:OOmin Ihorano de Brasllia/Dr), Lor.at Seror de Lir.rtaçôec. riO
da Prefeitura, situado à Ir av. Professor-r Helena Figueira. s/no Ceouo Santa I"l:L; (1..
BA. O edital poderá ser soticuado (1(' Setor dr ! icitaçõt-.>f,deste-
acima, no tink: http://)antaritadecas~'a ba gov brí OlJ pe!o foneífa~ IO~O/l

PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2020

o MUNICIP10 DE SANTA HITA DE CASSIA (SAI torna publico para connec.mento
dos Interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregao Presencial, trpo Menor
Preço / Menor Lance, tendo como objetc a Aquisição parcelada de ~&nero',ahruennrios
destinados ao desenvolvimento das attvidades das Serretanas do Munmp.o de Santa Rita
de Cássia durante o exercício de 2020. Data: 12 de março de 2020, ;'5 09h:001Tl1I1{horar!o
de Brasília/Df); tocar: Setor de licitações, no prédio d,':! Pr efeitur a. «toado <I Jr av
Professora Helena Figueira, st», Centro, Santa Rita de (a::.siit·BA. O edna! podere ')f'i

solicitado no Setor de Licitações deste Municipio. no endereço dCll1"1d. no link
http://santaritadecassia ba.gov brl ou pelo fone/fax ln) 3625-1010/13!.3

Em. 24 de fevereiro de 2020
JOAO FRANCISCO P,REiRA NfViS [IA SILVA

Pfegl)(~rro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
EXTRATO Df TERMO ADITIVO

~[GUNDO TERMC AfJiT1VO ObW!I~ :":i.'fltrdlt' , ,. /i..' 13 \._z_;n:1d"ln'" Prt"fl'lli;
MuniCIpal de São Gabrl~>I, tNFJj !:J :-!~!l ')44/0UOI·3) Ci.J'~l(ali.id,; I\,TM l..CI('~t'i.,l~Óf' te'
Tran>p{)rt{:'~ LTOA, CNPJ I:; r)H21-;gc,iOüDlS1 ("Ibwtr, AI te r,"J(.;'!c 1;~ (!j''',ul;:l l)I.;;HLI
PrOffog,jÇ~'O de 111dl(J (lI

Data de assinatllra
k \.", .." ·.T·

AlnpéHo 1_~lgai l."1 bti6b/93 An. L)1

EXTRA10 Df TERMO ADIlIVO

PRIMEIRO TE.RMO ADllIVO Ol;je(o Contrato nO' 0455/2019 Contratanll:' Pleft' L..n,_,
Municipal de Sao Gabriel, CNPJ: 13.891544/0001·32 Contrat<tdo: G~C Construtora t"
Ernpreendirnento~ EIRELI, CNPJ: .20889.357/0001·SD Objeto Altt~lilÇào da CliÍusuid
Segunda. Prorrogilçào dl' prdlO dt:~v"igênCi;tdo contrato original V!~Ê-n(;<I 31/12/)019;1
31/12/2020 Data de assinatura 31/1212019. AmparQ Legal Lei 8.666/93. Art 57. 111(1')0

EXTRATD DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO Objeto Contrato n" 0453í2U19 ContlJtanlt:' ?!i"leltu:d
MunICipal de 5ào Gabriel, CNPJ 13.891.544/U001-32. Contratado: j L F,gueH:'du
Construtora Civil LTDA, CNPJ: 32.052.695/0001·41.ObJf:'!o Alter<tçao dêi CLh.lsLJidSp~tJt\d(j
Prorrogação dE' prazo de vigerlCla do contrjl\o original. VIgencld: 21/12.' ;:-019 " 2!' 11/ W)('
Data de assinatura' 27/12/2019. Amparo Legal: Lei 8.666/9.3 Ar! Inci'io II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO Objeto Contrato nÇ 0386/2018 Contratantf>: Preleltura
Municipal de São Gilbriel, CNPI 13.891.5·14/0001,32 (.ontratddo: 5i1Vd (' Mato~
(onstruçôes lTOA ME. CNPJ: 09.658.698/0001·01 Ot)jc'to: AiteraçJo ti;) CI;:íl!'iuiJ SeglJnrl,}
Prorrogação de prazo ,'e vigênclJ do ("on((.1IOQfigllWI. Vlg~I1(la 26!1l/2019 .126/]2/2020
Data de ("l<;sinatufa 26/12/")019. Arnpdlo l.q~;.l:L.~~I8 t)1)bI93 An

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ffRU::'lRO !t_RMO ;\!JllIV() ObJPlc, Contr,'lto 11 D~\J,1/2üH~
MuniCipal de Sào G,)()rlPI. CN~j 1.\ f·(n.~-,44/00nl 32
rransportes LIDA. CNP): 11S82.689/00U·1 I ObJ~'ru ll..ltf'(:'lÇ<~('
Prorrog..:tç50 de prazo dt' ·/lg0ncl.l dr· ,,·:,,11..l!l
Data de JSsindtura 3liI2/2Ul':1 .'\;np,"

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N' 6/2019

PROCESSOADMINISl RATIVu N2 806//01':.1 TiPO MfNOR PR[ l;O
ObJeto O iV1uniclplo de Sjo GdPf;el BA, por ITleio d~1 CurT"lI';SJO t"l""I;:Jlwn!e

licitação, comlmica ô todos os intt!I('<,<,drJU'iqlJ(' () lutgarnl:"~to das PruPO:.f.:l', dt.' Prp(ll\ da-,
empresas Habilitadas na Tomada de Preços 'iotJ o n? 0006/7019 Oblelo' Pre'ild(aO de
serviços em Reforrn,j e Arnpliaçclu dl' nove [')(olas loc(jlilddJ,> n,\ Scde I.' l)l)flltu~ IlI·
Gameleira t' Curral1l1ho e Refornl<.l t~orn Cul)ert:Jra de L!U(l') QUi:ldfa~, i)olit'::iporl!'Jd',
localizadas na Sede e Distrito de G.'lfnelelra, todos pertencentes a Rede Pubilca MuniCIpal
de ensino, conforme informações d<..lTefmo de Referôn(IJ AneKQ I do edit(il Tipo MenOf
Preço - Criterio de Julgamento: Menor Preço por lote, encontra-se cil~ponibdilado em ~~UJ
íntegra no enejefE'çO eletrônicü
http://www.docgedsl~temas.(om.br/port Jl rnu ni cipio/ba/pm s':lOgabrieII ri io)r ia
Esclarecimentos e informações adKlor.di!. fiO Setar dt> l.lcitações, riU endert;'çe ~itUJ<J!) '1,1
Praça Largo da Pátria, nº 132 - Centro SJO Gabriei/l3A. ou pelo teldone: (74)362U.2 j 2~
no horário d~b 08:00hs JS 12:00hs, nO Setor de lIcitações uu f)!:'IU e il"l,)1i

compras(~saoga briel. bol .gov. br

LUlA ALVES Df OLIVEiRA BARRFIO
Pr(;:'sldentt' COPf.~

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N' 5/2019

~~ClfdÇ,t(; ,,,p'\)'·:i(.,, oJ

propo~,ta) financç".l',
0005/1019 que te'<- ;::;01' Ub,cl( In'i1I;\nt;;(.J;· dt' ,('("11(,'1,1"> <;,1'".'1' :i', li 1(11(11..\[("

MSD, nas iU(.{iildddl'·,
BA, contorlflf: COr''1",p,··

StCONV n'? g~)')oü/,':!Ol 1Ip(' Mel'u' f-'rE'(,G Cr;l\~'IU ,li.' ;uh~,,"'!\ "ro tY"lt~11é!'

GlObal, enconLla-',t.' di',pol1:vel enderei,u
http://www.docged.lstemas.com.I)(iDo.tJlmun.upio/ba! pm.."logabflel/dl<11iü.
solicitado pelo e-rnail: (1,)IYlpr<l~,G·J)~do~,üHiei.bagOIl tlr ou para rn~úores .Ilfo(ln;j~ó(,,;
se[Qr de- licltJçàe,> !lO hOlario (la<, OS'OO as 12:00hs. st1u.Jdo na P'aç~; L.H~O da Pal:ld

n'" 132 Centro '),)0 C'i.,brlpl/HA

UJ:A ALVF" Df l)L"'J~ iRA RARRi
Presl(.it~l\tf'COP[l

'CPBrallil
0=


