
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

PROCESSOADMINISTRATIVO N°. 116/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 42/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato n", 63/2020

O MUNICiplO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na
Praça Municipal, nO.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 nO110, nesta cidade de Riachão das Neves(BA), portador do
CPF 698.270.875-68 e Identidade n", 0655529896-SSP/BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como
Contratado, MEGA COMERCIODE ALIMENTOS LTDA·ME CNPJ sob o nO.96.846.399/0001-03pessoa jurídica de direito
privado, estabelecidana Rua Santa Custódia, n°. 665, Barreirinhas,CEP 47.810-641, na cidade de Barreiras-BA,neste ato
representadaPE110 Sr. Onildo Pires de Carvalho, brasileiro, comerciante, casado, residente e domiciliado na Rua Coronel
FranciscoJoaquimda Rocha,nO.144,SãoPaulo,CEP47.802-020,na cidadede Barreiras-BA,portadorda Cédulade Identidade
nO04.729.211-34-SSP/BAe CPF nO374.090.185-34,conformeAlteraçãoContratualn° 03 de 19/01/2016,em continuidade e
conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial nO. 42/2019, originado do Processo
Administrativo nO.116/2019,resolvem celebrar o presente Contrato nO63/2020, no valor de R$ 559.999,80 (quinhentos e
cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), tendo como objeto a contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com entrega parcelada em
cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da rede Municipal de
Educação, conforme Termo de Referência do presente contrato, 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 nO.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 gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender
os estudantes da rede Municipal de Educação, conformeTermode Referênciado presentecontrato,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 09 - G~NEROS ALlMENTiclOS PERECivEIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS -ITENS 01-027

ITENS VR. TOTAL

2

3

4

(BATATAINGLESA),ExtraAA, Orgânica,
in natura, cor característica, integra, de
primeira qualidade, consistência firme,
apresentandograu de maturação tal que
permitaa manipulação, o transportee a
conservação em condições adequadas
para o consumo,com ausência de mofo,

MARCA

ln Natura

ln Natura

ln Natura

ln Natura

UND

KG

KG

KG

KG

QUANT.

2.400

1.560

1.540

2.060 R$4,80 R$9.888,00

(r~::_~~~/t'i

VR. UNIT

R$3,60

R$4,58

R$5,05

DESCRiÇÃO

(ABOBORA JAPONESA) Orgânica, in
natura, de primeira qualidade,
consistência firme a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo,com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, sujidades,
parasitos,e larvas.
(BETERRABA), Extra AA Orgânica, in
natura, cor característica, de primeira
qualidade, consistência firme,
apresentandograu de maturaçãotal que
permitaa manipulação, o transportee a
conservação em condições adequadas
para o consumo,com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, sujidades,
parasitos,e larvas.
(BATATADOCE) Extra, AA Orgânica, in
natura, integra, de primeira qualidade,
consistência firme a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo,com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, sujidades,
parasitos,e larvas

R$8.640,00

R$7.144,80

R$7.777,00
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umidade, machucaduras, sujidades,
parasitos, e larvas.

ln Natura KG 2.660

R$5,33

5

(CENOURA) Extra AA, Orgânica, in
natura, cor característica, integra,
consistência firme, de primeira
qualidade, apresentando grau de
maturação tal que permita a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de mofo, umidade,
machucaduras, sujidades, parasitos, e
larvas.

R$4,85 R$12.901,00

6

(COENTRO VERDE e CEBOLA VERDE)
Orgânica, in natura, integra, de primeira
qualidade, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma
cor característico, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de mofo,
umidade, sujidades, parasitos, e larvas.

ln Natura KG R$23,80 R$4.760,00

7

(CEBOLA BRANCA) Extra AA, Orgânica,
in natura, de primeira qualidade,
consistência firme a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de mofo,
umidade, sujidades, parasitos.

ln Natura KG

200

R$4,50 R$7.200,00

8

(COUVE MANTEIGA) Extra, Orgânica, in
natura, integra, de primeira qualidade,
apresentando grau de evolução completo
do tamanho, aroma cor característico, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de mofo, umidade,
sujidades, parasitos, e larvas.

ln Natura KG

1.600

200 R$25,20 R$5.040,00

2

9

(FEIJÃO DE CORDA) Seco, orgânica, in
natura, de primeira qualidade, com
ausência de sujidades, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de mofo,
umidade, parasitos.

ln Natura KG 900 R$9,20 R$8.280,00

10

(PIMENTAO VERDE), Orgânica, in
natura, consistência firme a fim de
permitir a manipulação, de primeira
qualidade, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o
consumo, com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, sujidades,
parasitos, e larvas.

ln Natura KG 1.600 R$5,14 R$8.224,00

11

(TOMATE SALADA) Orgânica, in natura,
integro, de primeira qualidade,
consistência firme a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, sujidades,
parasitos, e larvas.

ln Natura KG 2.500 R$6,80 R$17.000,00

(FARINHA DE MANDIOCA), grupo seca,
subgrupo
fina, classe branca, obtido das raízes de
mandioca sadias, devidamente,
acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico transparente, contendo
01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho, não podendo
apresentar-se úmida, fermentada ou

Padim KG R$7.995,0012 1.500

Fone: (71) 3624-2132/2136 - Fax: (71) 3624-2233 - E-mail: rnlicitaCéV.hotmail.com
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rançosa. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Kero Mais KG 9.600

.._~~'

13

(BISCOITO TIPO PETA), produzido a
partir do polvilho doce de boa qualidade,
embalagem 100g, o produto deverá ter
impresso na embalagem, cumprindo a
legislação vigente no mistério da
agricultura e abastecimento,
complementados pela datas de
fabricação, validade e lote.

60 R$5,33

R$14.280,00

14

(BANANA) Tipo prata extra, orgânica, in
natura, integra, de primeira qualidade,
em pencas, apresentando grau de
maturação verdosa tal que permita a
manipulação, aroma cor característico,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de mofo, umidade, e
machucaduras.

ln Natura KG

R$27,50 R$264.000,00

15

(MELAO) Orgânica, in natura, de
primeira qualidade, casca sã, amarelo,
grau médio de amadurecimento,
tamanho e cor uniforme, bem
desenvolvido, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos, aromar cor
característico, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, e partes
pútridas.

ln Natura KG

R$3,40 R$22.045,60

R$319,80

3

6.484

16

(LARANJA) Pera extra Orgânica, in
natura, de primeira qualidade, grau
médio de amadurecimento, sem rupturas
e lesões, acondicionada em embalagem
resistente e transparente, consistência
firme a fim de permitir a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de mofo, umidade,
suiidades, parasitos.

ln Natura KG R$3,00 R$31.800,00

17

(MELANCIA) Fresca, 70 a 80 % de
maturação, orgânica, com cor, aspecto,
cheiro, sabor próprio, com polpa firme e
intacta, de primeira qualidade , livre de
material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseios, de colheita recente, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com
ausência de mofo, umidade, parasitos.

ln Natura KG

10.600

23.300 R$2,61 R$60.813,00

18

(AIPIM OU MANDIOCA DOCE) Extra M,
in natura, tenro (macio), graúdo,
procedente de espécies genuínas e sãs,
frescas, ter atingido o grau de evolução e
maturação, polpa íntegra e firme. Isento
de lesões de origem fisica, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

ln Natura KG 450 R$3,40 R$1.530,00

(ALHO) Nacional extra, os dentes devem
estar bem definidos, limpos, firmes, sem
manchas e livre de broto.
Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

Argentino KG 600 R$23,8019

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail,com
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20

(CHUCHU) Extra AA, in natura, pouca
rugosidade tamanho médio, procedente
de espécies genuínas, sãs e frescas,
polpa íntegrae firme. Isentode lesõesde
origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
livrede enfermidades,insetos,parasitase
larvas.

KG 100

R$24,25

R$465,00

21

(MAMAO FORMOSA) in natura extra,
apresentandomaturaçãomédia (de vez),
polpa firme ao toque, sem apresentar
avarias de casca, procedentede espécie
genuína e sã, fresca, sem apresentar
avarias de casca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
livrede enfermidades,insetos,parasitase
larvas.

ln Natura

ln Natura KG

R$4,65

R$1.455,00

22

(OVO) Branco de galinha, produto fresco
de ave galinácea, tipo grande (50g),
íntegro, tamanho uniforme e cor branca,
proveniente de avicultor com inspeção
oficial, cor, odor e sabor característico,
casca lisa, pouco porosa, sem manchas
ou sujidades,sem rachaduras, isento de
podridão e fungos. A gema deve se
apresentartranslúcida,firme, consistente,
livre de defeito, ocupandoa parte central
do ovo e sem germe desenvolvido. A
clara deve se apresentar transparente,
densa, firme, espessa, límpida, sem
manchas ou turvação e intactas.
Acondicionadoem embalagemresistente
de papelão,plástico ou isopor. Contendo
na embalagema identificaçãodo produto,
marca do fabricante, validade, data de
embalagem, peso líquido e selo de
inspeçãodo órgão competente.Validade
mínima de 20 dias a contar no ato da
entreqa.

ln Natura DÚZIA

400 R$4,36 R$1.744,00

4
40 R$7,49 R$299,60

23

(ALFACE LISA) de primeira, extra,
coloração verde, frescos, folhas firmes,
limpas e brilhantes e separados em
maços padronizados, procedente de
espécies genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem físicas, mecânica ou
biológica,substânciasterrosas, sujidades
ou corposestralhosaderidosà superfície
externa,insetos,parasitas,larvas.

ln Natura MAÇOS 100 R$3,87 R$387,00

24

DOCEDECOCOCOMRAPADURAdoce
caseiro, á base de coco, com rapadura
substituindo o açúcar, na sua
composição e elaboração, produzido a
partir de matérias primas de boa
qualidade,embalagemde 20g, o produto
deverá ter impresso na embalagem,
cumprindo a legislação vigente no
mistério da agricultura e abastecimento,
complementados pela datas de
fabricação,validadee lote.

ln Natura KG 60 R$24,25

DOCE CASEIRO DE BANANA COM
RAPADURA doce caseiro, á base de
banana, com rapadura substituindo o
açúcar, na sua composição e
elaboração, produzido a partir de
matérias primas de boa qualidade,
embalagemde 20g, o produtodeveráter
impresso na embalaQem, cumprindo a

ln Natura KG 6025

Fone:(77)3624-2132/2136- Fax.(77)3624-2233- E-mail.rnlicita@hotmall.com
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legislação vigente no mistério da
agricultura e abastecimento,
complementados pela datas de
fabricação,validadee lote.
(MAÇA), Fuji ou Gala extra, nacional,
tamanho, cor e conformaçãouniforme,
bem desenvolvida e madura, com polpa

26 intactae firme, sem danosfísicos, aromar Rasip KG 7.000 R$7,50 R$52.500,OOcor característico, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo,com ausência de mofo,
umidade, e machucaduras.
(PERA) Orgânica,in natura, de primeira
qualidade, lisa, grau médio de
amadurecimento, tamanho e cor
uniforme, bem desenvolvida, com polpa

27 intactae firme, sem danosfísicos, aromar ln Natura KG 200 R$10,28 R$2.056,OOcor característico, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo,com ausência de mofo,
umidade, machucaduras, e partes
pútridas.

TOTAL GERAL (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta R$559.999,80centavos)

1.1- Objetivando melhor adequação dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito, o Município de Riachão das
Neves-BA se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos fornecimentos, introduzir modificações no objeto, 5
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 fevereiro 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 nO.8.666, de 21 de junho de 1993.

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de
Riachão das Neves -BA, se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste
Contrato, devendo o documento ser protocolado no Município de Riachão das Neves-BA até a data limite de que trata
este item.

2.2 - O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo 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 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 Neves-BA, os dias de paralisação serão
compensados por igual período ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

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

Unidade Projeto/Atividade Elem. de Despesa Fonte de Recurso
Orçamentária

00 - Recursos
0205000- 12.306.001.2.013- GESTÃODAS 3.3.90.30.00- Materialde Ordinários
SECRETARIADE AÇÓESDOPNAE/FNDE Consumo 15- Transf.de Recursos
EDUCAÇÃO do FNDE

0205000- 12.306.001.2.013- GESTÃODAS 3.3.90.30.00- Materialde 22 - Transf.de Convênio
SECRETARIADE AÇÓESDOPNAE/FNDE Consumo - Educação
EDUCAÇÃO

Fone:(77) 3624-2132/2136- Fax:(77) 3624-2233- E-mail:rnlicita@hotmail.com
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Cláusula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor total dos fornecimentos ora contratados será do Lote 09
R$ 559.999,80 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), 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 Inexigibilidade 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 período de adimplemento de cada parcela estipulada;

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

5.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa 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 nO.1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento
legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente à natureza do bem ou serviço, 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 6
fornecimentos, 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 Município de Riachão das Neves-BA dos documentos de
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica
em desconsideração pelo 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 Tesouraria
do Município de Riachão das Neves-BA, o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
comunicação;

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

p.2.1 - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que
poderá relevar ou não a multa;

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

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 L~i 8.666/9,3: . Em
caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Riachão das Neves-BA poderá -"~licaf: ,glA!ntes. .~==: '-?

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com
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sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida
a prévia defesa em processo administrativo:

8.1 - Para infracões de pequena relevância - Advertência;

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

8.3 - Para infracões de grande relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo:

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato;
b) Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação;
c) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo
de até 02 (dois) anos, e
d) Emissão de Declaração de lnidoneidade 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 licitacão, o futuro contratado poderá
ser penalizadoconforme 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 fomecimento 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. 7
§ 1° - O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos relativos a este Contratado, eventualmente existentes.

§ 2°_ O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Cláusula Nona - DA RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução,
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei nO8.666/93, 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, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Riachão das Neves-BA;

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

9.5 - O cometimento 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
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

9.10 - A supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, a' do
limite permitido no § 1°do Artigo 65, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993; ....." r'" '~" /

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

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÓES DO CONTRATADO/INCID~NCIAS 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 jurídico-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 8
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;

10.4 - Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o Município de Riachão das Neves-BA,
bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os instrumentos
necessários à 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 município;

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;

CláusulaDécimaSegunda - GARANTIADO PRODUTO- O presenteContrato terá validade até 31 de dezembrode 2020,
entretanto, a garantia do equipamento continuará em pleno vigor, conforme descrito na Proposta de Preços, ou seja, o
vencimentodo 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 contratados ou em decorrência deles;

Cláusula Décima Quarta - 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 nO.8.666, de 21 de junho de 199~;.

' .. ···.·.-7/.·.~. -. ;;'2j(c(,'
··+----t~~,
'o, .. _--'
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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, 06 de fevereiro de 2020.

~-
MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA

Miguel Crisóstomo Borges Neto
Prefeito Municipal

--------
" \

.-----~-~~r:;__/
MEGACOME ----Ó LlMENTOSLTOA-ME

CNPJ nO.96.846.399/0001-03
Onildo Piresde Carvalho

NOME: /r:i~ &//J/Í r.71, (f}:,.j (~ b ~)
RG: í ;iI s-'{'J ét/' f}/-
CPF: ':)_,1 [ r ~_')6 (í - '3 ij
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MUNICIPiORiachão das Neves

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICTPAL DE RTACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 116/2019 - PREGÃO PRFSENCIAL N" 42/2019

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato n°. 63/2020 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa MEGA
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. CNPJ 96.846.399/0001-03; Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com entrega parcelada em
cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da rede
Municipal de Educação; Vigência do Contrato: de OG/O:' ~ 11 fI :'/:'0:'0: Valor RI!:ceo ()<)()~() (r;"inh,'I""'
e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) Fonte de Recurso: 00-
Recursos Próprios, 15-FNDE e 22-Transf. de Convênio - Educação; Data do Contrato:
06/02/2020;Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município e Onildo Pires de Carvalho pelo
contratado.
Contrato n°. 62/2020 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RTACHÃO DAS NEVES e a Empresa
MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELT-ME, CNPJ 21.487.308/0001-28;Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com entrega parcelada
em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender lJ:; t.:st~ilL::;\:.', .l.: : _',!~
Municipal de Educação; Vigência do Contrato: de 06/02 à 31/12/2020;Valor: RS 1.025.982,65(um
milhão, vinte cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); Data do Contrato:
16/01/2018; Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo município e Eliezer Gomes de Almeida pelo
contratado.

Riachão das Neves(BA). 06 de fevereiro de 2020.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1R9DGAPKUUGW+RZIW4XEHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



IJlklUO OFICIAL DA UN1Ao-Seção 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2020

Repetição

o Município de Porto Seguro-Bê, por meio da Subsecretaria de Licitações e
Contratos comunica aos interessados que realizar;'; r..;taç:k·' dia 01/0,~/l,,:'" l!1h
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de conclusão da Creche localizada
no Bairro Parque Ecológico do PAC 2 (MCMV I) no Municipio de Porto Seguro-Bê.
Informações no endereço: Av. dos Navegantes. Centro comerete! Pau Brasil .. 255. II! Andar,
Salas 21 e 23, Porto Seguro--BA,no horário das 08h as 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel.
n' '13-982584342.

Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço:
http://portoseguro.ba.gov.brflícitacaov2.

Demais atas no endereço www.acesscinformacao.com.br
/ba/portDsegura/ndiario-oficial.

RILEI M. RIBEIRO
Presidente da CPl.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

EXTRATO DO CONTRATO N' 174/207n

TP 02/2020. Contratante: PMPD. Contratada Nunes Engenharia ttda. CNPJ
07.492.799/0001-20, objeto: Pavimentação em paraleleptpedos. de pequenas ruas na sede,
Valor: RS 202.470,00 Vigência: 04/02 a 04/10/2020.

EXTRATO DO CONTRATO N" 761/2020 .

lP 03/2020. Contratante: PMPD. Contratada: J ~~. S T:; r !pLmagern CnJ1',tr"u!nra e
Empreendimentos uda, CNPJ 13.586.669/0001-!:>':', objetc 'tecuper açào (1<: estradas
vicinais. Valor: RS 818.S79,20. Vigência: 12/03 ii 12 ..:0'1!20i(

EXTRATO DO CONTRATO NO 496/2020

TP 04/2020 Contratante: PMPO. Contratada Nunes Engenharia Udd. CNPJ
ü7.492.79~)íOÜOl·20J ~JbjdU:Pilv!mt'riu:)\,io t;:fl"i P....i ,k<(JIP,; :, :, ~";\ ,.1, ;,,~:..

em diversas ruas, Valor: RS 238.845,30, Vigência: 13/03 a 13/06/2020.

EXTRATO DO CONTRATO N. 760/2020

TP OS/2020. Contratante: PMPD. Contratada: Garden Construç.ão e Transportes Ltda, CNPJ
33.341.697/0001··13, objeto: PaVimentação em paralelepípedos em diversas ruas, Valor: R$
RS 728.872,22. Vigência: 13/03 a 13/09/2020.

AVISOS DE HOMOlOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna público que adjudicou e homologou o resultado da TP 02/2020,
empresa Nunes Engenharia ltda, CNPJ 07.492.799/0001-20, Valor: RS 202.470,00.

Torna publico que adjudicou e homolorou o (ewltado da TP 03/2020, ii
empresa J & 5 Terraplanagem Comtrut.ora e Empreendimentos LIaa, CNPJ
13.586.669/0001-59, Valor: RS 818.579,20.

rorna público Que adjudicou e homologou o resultado da TP 04/2020,
empresa Nunes Engenharia ltda, CNPJ: 07.492.799/0001-20, Valor: RS 238.84.5,30.

Torna público que adjudicou e homologou o resultado da TP OS/2020, à
empresa Garden Construção e Transportes ltda, CNP.J 33.341.697/0001-13, Valor: RS
728.872,22.

Presidente Ou; r" BA, 1/ .tE: f1)'1fÇU de 2iL.()
SIlVIU f.1ÁRIO ;\ ;:üMEID~\

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIUtNTE JANIO QUAllkU~

EXTRATO DE CONTRATO W 204/2020

DISPENSA OE LICITAÇÃO N" 006/2020. CONTRt,TANTE Prefeitura Municipal de
Presidente Jânio Quadros, CONTRATADO; NATALIA DA ROCHA SOUSA 05546357550, sob
CNPJ: 32.113.384/0001-45, cujo objeto - Contratação de empresa para aqutsição de
materiais esportivos destinados a implantação e desenvolvimento do Programa Segundo
rempo no Município em atendimento ao Convênio Plataforma +Brasil nº 883144/2019,
no valor global de RS 15.916,00 (quinze mil, novecentos e dezesseis reais.}.VIGENCIA:
Da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) ele dezembro de 2020. DATA OE
ASSINATURA: 06/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO N" 205/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 008/2020. CONTRr,TANTE Prefeitura Municipal de
Presidente Jánio Quadros, CONTRATADO: GGS INOlJSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
sob CNPJ: 03.230.915/0001-81.. cujo objeto - contrat.'lção dt" empresa para conf(:'cção e
fornecimento de Kits (camiseta/bermuda/boné). para a<, atividades do Programa
Segundo Tempo no Município, em atendimento ao Convênio Plataforma ..·Brasil n2
883144, no valor global de RS 4,200,00 (quatro mil e duzentos reais).VIGENCIA: Da
data de sua assinatura até 31 (trinta e um) d~ dezembro de 2020. DATA DE
ASSINATURA: 09/03/2020.

EXTRATO DE CONTRATO N" 206/2020

DiSPENSA DE LICITAÇÃO N' 007í2020. CONTRl;TANTE Prdeitura Mü;1,·;if"jal de
Presidente lânio Quadros, CONTRATADO: PAULO SIDr,j[ I SAMPAIO FüN'-,[CA DE
CI..1VElf~A81839271591 MEl, 5úb CNPJ: 2.~.449.U,l2/[)OOl·,1' cujo obit!ltJ cc)'.(r·:ll"iJç50
0~: -::r1\pre~<'iD,H<'1dqui~,içilo d~~ m<llt~ri<1! g' ;"1 df" ·J(JllS êi i:nn!.V ti',,;;W 0.

dt;(,envolvirnento do Programa Segundo Tempo [1.; MUI, i'rTl ,Jtcn() i"I.el~1.O dO
Convénio Plati1forrna +Brd~.iln9 8831r14/2C1S, . \) ·..alol ,éh.i lh~ HS L.C;'r G'i (dol~
rtlii, s('I~;cenfos ~ nUVef"lta real,».VI(iENClA: Da tinta lt.' SU,; "'Ilaturd ,Jt~, i~. (trinta e
um) dt~ del.ernbro dt~ 2020. DATA OE ASSINATUf\,~\: 10/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JAcuíPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo de prazo 31/2020. TP 05/17. 52 aditivo de prazo ao contrato 559/17.
Prorrogação do prazo cont.ratual por mais 06 me';es. Objf2tQ: quadra poliesportiva do

povoarjo de Terra Branca. Vigencia: 28/02/2020 a 28/08/2020. Contratada: VRV
Se ..vi~·()s LTDA, CNPJ 21.706.967/0001-63.

ISSN 1677" 7069 NQ53, quarta-Ietr a. 18 de fIldr(,:o di:: /02U

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato ne. 57/2020 " Contratantes: O MUNicíPIO OE.RIACHÃO DAS NEVES e d Empresa
MAIA TRANSPORTESE LOCAÇÃO LTDA. CNPJ 02.336.029/0001· 74; Objeto: Conuatação de
empresa especializada para prestação de serviços no transporte escolar, neste Município;
Valor: RS 2.954.200,00: Vigência dos futuros Contratos: de 03/02 à 31/12/2020: Fonte de
Recurso: Uú-kt!,-ur~u::. I"'(()~fiu:., ...:> ri·~l.".,....." ...Ii);. I~t:: \...\.)1''''.;1;'" .. ,,,~ ....J'r"".

25% e ca-gecurscs do Salário Educação-QSE: Data do Contrato: 03/02/2020; Assinam
Miguel Crisóstomo Borges Neto pelo município e Rafael Vitoria da Silva pelo contratado

EXTRATOS DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados à merenda escolar VteénciJ do,
futuros Contratos: 06/02 à 31/12/2020; Fonte de Recurso: 00, 15 e 22; D<.HJ:'idos
Contratos: 06/02/2020; Assina: Miguel Crisóstomo Borges Neto pelo municunc
Contrato nll. 63/2020 - Contratantes: O MUNiCíPIO DE RIACHÀO DAS NEVES e a Ernpreva
MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTOA ME. CNPJ 96.84&.399/0001 03; vator RS
559.999,80; Assina: Oofldo Pires de Carvalho pelo contratado.

Contrato ne. 62/2020 Contratantes: O MUNICíp!o DE RIACHÀO DAS NE\ifS I [nHirt'",j
MATHEUS COSTA DE ALMEIDA FIRflI"Mf. CNPI 21487308/0001:'8' Valor RS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 42/2019

o Prefeito HOMOLOGA () prcserne urorcxso: ÜIJjl'to Cl)ntf,lt3~:H; i"
para fornecimento de gônerov ,]Ijmulticin~. oevunacíc-, ii nll~rendii €'!>coi.'!;
parcelada em cronograrna fornecido peta ~il,crl'tarr.) MUr1h.:ip,il de Educ.xào. pero
os estudantes da rede Municipal de Educeçàc. tnnantes vencedores: 1) MATH(U:; COSTA
DE. AlMEIOA EIRElI·ME, CNPJ 21.'187."·W8/0001 28. LOTE lJl valor total RS
(cento e noventa e quatro mü. novecentos {~ nov=nta ..~ nove reat'_ c ',el('l1t~; !'

centavos}. LOTE02 valor total RS 2~19.999,18 (duzentos e Cinquenla fi nove mil, C'nV'!Cé'!Hi;'
e noventa e nove reais e dezoito centavos). LOTE 03 valor tOlal R~ ~~99~·~,75
nove mil, novecent05 noventa e quatro reatS e setenta l? cinco (.enta,,0s). (;,1 valo!"
tot~1RS509980 (rjrvo mil n()vpnt:! ,> I"l(">VP rt"<I;~(-> ro;tp...,t'l • j...... t;.")v.-.<;l i(lTr n, \,li"', ~,-·'_)I

K~ 4i..4.~~,.,UU tqudlfOCt:!(HQ) ~ \ltnl~ I;~qUdUO IIl1i t: n~h't'(.<::jllu::' \;. "VVl;'óii,,, ..: "_"""1,
LOTE 06 valor total RS 12.900,00 (dOle Inil e nOVf~cent()srf:!aisl, LOTE 07 vdlor rotai R$
7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito redis) e LOTE 08 valor total RS 19.999,20
(dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e 2) MEGA COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA ME. CNPJ 96.846.399/0001-03, LOTE 09 v.lor total RS 559999.81)
(quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavm)
Fonte de Recurso: DO-Recursos Próprios, lS··FNDE e 22··Transf. de ConventO Educ,lç50
Nestes termos HOMOLOGO o objeto do presente certame aos licitantes vencedores c)cim.:t
identificados.

Ri<lchâo das Neves" BA, fi de fevereiro de 2020
MIGUEL CRISOSTOMO BORGESNETO

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

PREGÃO PRESENCIAL N. 8/2020

A PregoeirJ da Prefeitura MurllcipJI de Riacho de Santar);), E'.!dCjO (1,"1t-Jt\',3.
com fulcro na Lei 10.520/02 c/c lei 8.666/93. torna público que esta .Jber!u I.) Preg;':iu
Presencial Sob Sistema de R~~gisfro de Preço$ n ç 008/2020. nbjptivando ,I (!,.,
medicamentos, controlados, provenientes de ordem judicial, HlSUIll0S
rnaterÍ(.ll pen~o e descart~lvel, material para 1"lborJtó!"Io, I"{'posltore:; !~'ietrohtl(o', .."IIH:',wte\,
I~vancleria P. instrumentais de uso ho~pitalt:lr, para atender "s m:'cessidcidps d;I, Ur\ltbd('~
de Saúde: HDspittll e Mtlternidi:lde Arni.llia Coutinho, Atenç~ln B()~IC.·l\PSh
Básica, SAMU, CAPS, laboratório Municip;!I, Laboratório do Hospital. PI'ogrdl1"1d tC'rll
Casa e Clinica Municipal de Fisioterapia, deste rnutllc!pio. rio tlflO InenOf pr,~(,.nglobal pnl
lote. Abertura: 02/04/2020, a!l OHh30rwn

O edital completo podera ser aejqul(ido nd '-,ede da Prefeitura Municipal I"),)
~., .. ,., c·.· I r -.!,; " , ..., '"J ,. .. ". n..,;

www.riachodesantana.bd.!;(lv.br/ www.procl.!clelJahld.l 01 TI.()r! llJi r tachude:'d! lliJ i I,i

RidChü clf-' Sdnti.lnd f~A. l/dI'.' m.'H;;O dI'
LUIlA FRANClEll GUlülS GlJit..'lAj.{hlS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 6/2020

A PRESIDENTE/PREGOEIRADA CPL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SALINAS DA
MARGARIDAinforma que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços n'd 006/2020 .
06JETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma da Praça de
Encarnação de Salinas no Distrito de Encarnação no Municipio de Salinas da r...1argarida,
conforme condicnes f> psoedfir:açõpc; p<;tabplpf:tdí1<"; 1"")11 Anf')(O i dn Frlitêll D,'\t::J'nVO.117()7n
.. Horano. ÚollJUIIlIH.

O Edital encontra··se disponível no Portal da rr'Hl~~p'H(.'nci,l
(www.salinasdamargarida.ba.io.org.br). Informações podem ser obtidas pelo l"lnail:
lidtacoessalinasdamargarida@gmail.com Tel. 075 36S9·1061

Sí1Hnasd~~'~f~~~i~l~~RAt;E t!~~~~~~de /020

PreSidelltt"! dó CPl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

DE SALVADOR

AVISO DE LICITAÇÃO

A Cornis'i-âo PUnlancntc tic llutaç;lo - COPEl di) SUCOP-S(jpcflnkri(jl~n(id de
Obras Publicas do Salvador. Ifl'itituida pela Port;.l(!;'1nU 08/2019 (' iilterad<l pela PortMid !lV

023/201.9. torna Pllblíco, para (.onhecifTIentc cio', intpre';'!-.éldex;, q~w \f'iJ reai:?ada ,j

seguinte Ikitação: Modaliqad~: RDC n~ 003j20;'\) p(Ort~<,'i(J n~ 3F)/i070 Tipo .Técnic;l lê
Preço·ObJeto: [LABORAÇAO O[ PROJfTOS R!\5!C.O [ rxrcunvo DF F"'J()r~.;H~"\!,~ill.,.
EXECUÇÃO 'pE OBRAS DE. iNFRAESTRUTURA E:M ARf.A UHBANA. PARA IMPU'..NTi\('\O Li:.
~r;J~~~~~2~SE~'r~"NC:V~T~~~~~R~~t;O~~V~S··~~~~~i[)g~,'B~.B~}~~;:iorJ~le~J(;lf;;!.Nflljitil~l::
seus Anexos Recebimento e ,)bertura dos envelopes: 08/0S/t020. às (l9:()t)il'; i ".;-1: '>f'S>.1(>
Pública: Sala de Reunião da Cl1rniss;)o Perm,lIlenh~ de ll(itaçáo-COPéL_ ';;td;H"I;:i /\v
Presidente Costa e Silva, s/nQ Dique do Torarô. Saivac1orjBA.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados" ,i p,H tIr do di,f
20/03/2020, que poderão retir;) ....gratuitamente, da seguinte forma: 1) Port,"J! 5UCOP
WWW.sucop.salvador.ba.gov.br _(rnodulo lic;itações) e 2) Sala da COPU, SIto Av preSidente
r",:t, " C::;I,.:·, .: r,'l ",:,,,:,. ,....~._,....... ("...1.. L·. I!~!o '." ... ·1.. , ... ,. •..• .1

tnecessário f~rnecer um CD-R vtrgem ou pendrtveJ, das UI:UJui.~S.12:Ull e 0<1:;.L.i.IJ!J Q!, l.i IJ'J
horas. Informações: (71) 3202-4339-email:copel.sucop@hotmail.com

Salvadqr·RA, 17 de março de 2020
ANA LUCIA LUZ DE SOU2A E SILVA

PreSidente lla Comissão

f)('l"u",,.n!oo1'~In.ld{lcj,cit.-.lnlo;'nlf:c,~ni,)ro.... M? ,'.~~.,'{)O-.'O" ;.:; ::::,::;'<:1(':
que ir,~t'!lii ., Inlra.,.~tru!'".·'d", (.h.No;!,.PúbilC'.,~~q\,.",,;.•


