
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2020

CONTRA TO DE FORNECIMENTO
Contrato n°. 66/2020.

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido
na Praça Municipal, n". 27, Centro, na cidade de Riachào das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional ue Pt~~Ud

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, PEDRO PAULO TEIXEIRA CALADO LTDA - ME, Cadastrada no CNPJ sob n"
11.646.656/0001-00, estabelecida na Rua Junia Nogueira Faria, n°. 166, São Miguel, Barreiras - BA, neste ato
representado pelo o SrO.Pedro Paulo Teixeira Calado, Carteira de Identidade n° 5529094 SSP/PE e CPF n° 027.141.884-
27, conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial n°. 08/2020, originado do Processo
Administrativo n°. 19/2020, tendo C0l110 objeto Contratação de empresa para U Iorncc imcnto J;.: rc fci"Lk, no \ L;;:i,:i<'
de Barreiras/BA, atendendo as necessidades das secretarias municipais pertencentes a este Município de Riachão das
Neves/BA, até 3 I de dezembro de 2020, 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 o fornecimento de refeições no Município de
Barreiras/BA, atendendo as necessidades das secretarias municipais pertencentes a este Município de Riachão das
Neves/BA, até 31 de dezembro de 2020, conforme condições previstas no respectivo Edital e também conforme noxsa
Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores.
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LOTE 01 - ALMOÇO

ITEM
DESCRiÇÃO DO (PRODUTO e/ou UNIDADE

QUANTIDADE VALOR TOTAL
SERVIÇO) ESTIMADA ESTIMADO

ALMOÇO, contendo feijão, arroz,
galinha

.. de bode,Caipira, carne
I macarrão, costela de gado, carne de Unidade 5000 R$ 175.000,00

porco, bife, peixe, salada de folhas,
cenoura, suco de frutas.

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 os fornecimentos, introduzir modificações IIU oojeio,
resguardando o direito do Contratado, quanto aos fornecimentos executados.

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO - A vigência do presente Contrato será de 14 de
fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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 Município de
Riachão das Neves -BA, se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) Jia:, allt..:~Jú \ cu, I;l,_;,lv -I_ .•
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.

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

Cláusula Terceira - INTERRUPÇÃO DOS FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções dos fornecimentos provocados
por motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado conforme descrito no Artigo ~Ql elo Códio o Civil
deverão ser comunicados ao município de Riachão das Neves-BA por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
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ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de Riachão das Neves-Bzv, os dias de parausaçao serao cornpensauos por
igual período ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

Cláusula Ouarta - DOTAÇÃO ORCAMENT ÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta
das seguintes Dotações Orçamentárias:

Projeto / Atividade:

UNIDADE Projeto / Atividade Elemento de Despesa funil.:

02.04.000 - 2005 - GESTÃO DAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Secretaria de AÇÕES DA SECRETARIA
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de

00 - Recursos
Administração e DE ADMINSITRAÇÃO E

Terceiros - Pessoa Física
Próprios

3.3.90.39.00 - Outros ServiçosFinanças FINANÇAS
Terceiros - Pessoa Jurídica

02.05.000 - 2012 - GESTÃO DAS
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de

I - Rec. De Imp. E
Terceiros Pessoa Ftsica

Secretaria de AÇÕES DO ENSINO I rast. De Impostos
Educação FUNDAMENTAL - 25 %

3.3.90.39.00 - Outros Serviços
- Educação 25%

Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.30.00.00 - Material de

02.06.000 - 2023 - GESTÃO DAS Consumo
Secretaria de Cultura, AÇÕES DE CULTURA, 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 00 - Recursos
Esporte, Lazer e ESPORTE, LAZER E Terceiros - Pessoa Física Próprios
Turismo TURISMO 3.3.90.39.00 - Outros Serviços

Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.30.00.00 - Material de

2028 - GESTÃO DAS
Consumo 02 - Rec. De

02.07.001 - Fundo
AÇÕES DOS SERVIÇOS DE

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Impostos e Trasf.
Municipal de Saúde

SAÚDE-15%
Terceiros - Pessoa Física De Impostos -
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Saúde 15%
Terceiros - Pessoa Jurídica

. _ .._--_..._-_.---
2033 - GESTÃO DAS

3.3.9.0.30.00.00 - Material de

02.08.100 - Fundo AÇÕES DO FUNDO
Consumo 29 - Transferência
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de

Municipal de MUNICIPAL DE
Terceiros - Pessoa Física

de Recursos do
Assistência Social ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 - Outros Serviços
FNAS

VINCULADOS
Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.30.00.00 - Material de

02.09.000 - 2038 - GESTÃO DAS Consumo
Secretaria de AÇÕES DA SECRETARIA 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 00 - Recursos
Infraestrutura e DE INFRAESTRUTURA E Terceiros - Pessoa Física Próprios

Serviços Públicos SERVIÇOS PÚBLICOS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços
Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.30.00.00 - Material de

2060 - GESTÃO DAS Consumo
02.08.100 - Fundo

AÇÕES DO FUNDO 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de UO - Recursos
Municipal de

MUNICIPAL DE Terceiros - Pessoa Física Próprios
Assistência Social

ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 - Outros Serviços
Terceiros - Pessoa Jurídica

02.09.000 - 3.3.9.0.30.00.00 - Material de

Secretaria de 2044 - GESTÃO DE APOIO Consumo 00 - Recursos

Infraestrutura e
AS AÇÕES DE 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Próprios

Serviços Públicos
SEGURANÇA PÚBLICA I Terceiros - Pessoa r istca I I

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

?
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3.3.90.39.00 - Outros Serviços
Terceiros - Pessoa Jurídica

2048 - GESTÃO DAS
3.3.9.0.30.00.00 - Material de

02.10.000 - AÇÕES DA SEC. DE Consumo

Secretaria de Desenv. AGRICULTURA 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de
00 - Recursos

Econ e Meio DESENVOLVIMENTO Terceiros - Pessoa Física
Próprios

ECONÔMICO E MEIO
i

Ambiente
3.3.90.39.00 - Outros Serviços I

AMBIENTE; Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.36.00 - Outros Serviços de

02.08.100 - Fundo 2060 - GESTÃO DAS Terceiros - Pessoa Física

Municipal de AÇÕES DO FUNDO MUN. 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 00 - Recursos

Assistência Social
ASSIST. SOCIAL Terceiros - Pessoa Física Próprios

3.3.90.39.00 - Outros Serviços
I Terceiros - Pessoa Jurídica I I

Cláusula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor total dos lotes dos fornecimentos ora contratados
será de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), a serem pagos até o dia IOdo mês seguinte ao do fornecimento.
obedecidos os preços constantes na proposta 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 os fornecimentos
contratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de Pregão Presencial e na Proposta apresentada ""l
pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos fornecimentos contratados e .)
executados;

5.2 - Q 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 n°. 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo
enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

5.5 - 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 devolv idas ao Conu atado para "UII-:'rU';~,

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 (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 OLl
condições do presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de O,I% (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;

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

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

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

6.3 - Em caso de relevação da multa, o Município de Riachão das Neves-BA se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não consuiuindo t:Sld rt:kvd~àu ':111IIUV<.1y<.1U

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 - FISCALIZAÇÃO - A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr.°. Pablo
Antonionne Silva de Miranda foi designado conforme Portaria n", 131/2018, de 19/12/2018.

Cláusula Oitava - PENALIDADES POR INADlMPLEMENTO DO CO~TRA TO, conforme Ar!. :: ja Lc! S.666 '01

Em caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida a
prévia defesa em processo administrativo:
8.1 - Para infracões de pequena relevância - Advertência;
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8.2 - Para infracões de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato;

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

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato;

b) Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação;

c) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no
prazo de até 05 (cinco) anos, e

d) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Artigo 87, Inciso 111,da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

e) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente Iicitacão, 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 ..alor do:
produtos entregues em atraso;

§ 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.

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.

Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail: rnlicita@hotmail.com
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§ 20_ 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 n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores
alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste
contrato:

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

9.2 - A paralisação no fornecimento do objeto 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 J..: Riachão J,,~ ;\.:, .;.)-
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; 5
9.8 - A alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

9.9 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

9.10 _ A supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do
limite permitido no § 1° do Artigo 65, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

9.11 _A suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

9.12 _O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimentos já
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 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 n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOS E OBRIGACÕES 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:

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

10.1 _ Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, \
previdenciária e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente,
correrão por conta do licitante vencedor/futuro contratado; /

10.2 - Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato;
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10.3 - 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;

10A - 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 objeio couuaiuai,

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 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação
da proposta.

11.3 - Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, a JUIZO desta, nao torem
considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

liA - O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer; 6
Cláusula Décima Segunda - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer
danos, material ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves-BA, durante os fornecimentos
contratados ou em decorrência deles;

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

Cláusula Décima Quarta - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves, Estado da Bahia, para
dirimir questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) \ iJS de igual teor c forma p:l!':1 ,:!11

efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme.

Riachão das Neves - BA, 14 de fevereiro de 2020.

/--2
,~-

MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Pedro Paulo Teixeira Calado

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



MUNICíPIO Riachão das Neves
Terça-feira

31 de Março de 2020
3-Ano - N°2149

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACI-IAO DAS NI~VES

PROCESSO ADMINISTRATIVO NU IY/2020 - PREGÃO PRESENCIAL NUOX/2ü20

EXTRATO DE CONTRA TO

Contrato n". 66/2020 -- Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACIIÃO DAS NEVES (SA) c PEDRO
PAULO TI'JXEIRA CALADO L.TDA -- ME, Cadastrada no CNP.I sob n" 11.646.656/00U l-OU: Objeto (Is)

Contrato: Contrataçào de empresa par:l o fornecimento de refeições no Município de BaITeiras/BA.
atendendo as necessidades d,ls secretarias municipais pertencentes a este Município de Riachào das
Ncves/BA; Valor Contratado: RS 175.0UU,OO (Cento c setenta c cinco mil reais), Vigência: 16 de
Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020; Assinam: Miguel Crisóstomo Borges Neto e Pedro Paulo
Teixeira Calado, respectivamente pelo Município c pelo Contratado.

Riachào das Neves (HA l. 16 de Fevereiro de 2U20.

MICiUEL. CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL AFLBVPCCSHFKQM7WSLRULA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AU:X,\NDRE

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMAOA DE PREÇOS N' I{Z020

C Município de Peorc N,,'!(;mdrt' t(Vi'\d ."lOSintl.'rt'~'~<;,ldo~C:Uf' se realizará
d li,)t,l\:.;)C, 11.,;Modalidade: Tornada de Prl."~():' de
f~nlpr(~:,a em obras e serviços ri.' vng':nharia para de
construçáo duas passagens rno!h."d,)s que Iig.) 'lede a [{R 235 CIpÓ de 8/\ 305 Area
eh.' .120 rn? no Municlpio de Pedro Alexanc!fI:/Bi; pelo te,UI) -3239-7.15G/E~mal:
licuacuo p('or()illt!X(l!H1n~<Ii)hotlTl,:)li.cnn,Pcnocto ,) Sexta ~IJr{HItJ: Cl8:()Oh ,1S

1_):00t-1. End: Pr':lt;_,) João Mari;.i de Carvalho
H~!02/202.() Glauce da Cruz Silva Pr.,'goi-'Ifi-l CHiei,,'

l:i(ja::it;\~do Municiotc
CU,,)i :'ll"nr:, "H.,·l;'_~'>~H:k) tcl./5
Perrodo a SC'X\,:l

Horáno: 1)8:00h il" Lâ.Oüh. ind: Prd;;'; Joâo ;Vl,Fi;; rl: rrv.r!!
;\l..:''',H1,jlr'-BI\

.r.

AViSO Df UCITAÇAO
PREGi,O PRESENCIAL N' 2/Z0l0

Plat~l. j_:~ dc: fFVl~:(~il-1) 2lJ}U
lVFVEi>O DI\ PAU,/i"\jADfH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PKESENCIAL SHP N" 2/2020

},l(1·(::j(' /~ '. ;u ,_/fi,/, PIq;oclrn: Di..'IVid
() edilJI (:>tó fii',pt,;nivc! :lO si!('. h:l;):/ ';W-,',',-iol;l,.,y':'ldc'.b.l.guv br, Fone

PREGÃO PRESENCIAI SRP N' 3/20l0

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 4/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N" 1/2020

PflEfEITURA MUNiCIPi\,_ DE i'()iliU SFCUHO

AViSO DE UUTI\ÇÀO
PREGf..OUETRÔNfCO N" 6/2020 5HP

i;' \V, brjiiC iI ;)1. ,jov}/

iSSN lb77-7Pf.)9

PHEFElTURA I'v1U~JiClI)/"L DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

RlTIFICAÇÀO

Rc'ck"cjc: TfJ n2/ iU::U.
Oficial do Muuiciuio. :1:.' [)l0(i(, Oficia! da Uni:jQ -
fí_;·:r;-I. 17 de fevc~(_:iro de 70:>U) c .]('.10 ta! A tarde
04/03/2020,

!V1 0:;;1''''
seg:.__;ndJ

[)i::i

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBllC.I-"\ N'''' 1/2020

AVISO DF_HOMOlOG)~(/\()
PREGAO PRESENCIAL N" ino:«

tA l:..',\IU\ .
.WU1 " :,~l

ces t~j
Pregào í1rc','

ofiment.cios. p.,r.-:;
SOt>ll

Sl\f'nos t:iRH . Hl-:[~"!,'" :~t' curu í"
valor total dt' RS 3.;,_l_,,:'!.~i "~.]\.fl:'(:('ntl_l" to' IIlNI.'fltd ~

i'i::Ji., ~' oit;,:'f'l_.:lU'I-'L"jIj..-,,) --;,,jnSCrI!'_i no (Ni;_j ·,r)G ,-,"
16.722.2E;9/0U01 11. \;t.'i'(_i.}~)ordrll' :.ott: RS lVb SU( ,Ui) (\yn:u ~-'
mil e q~;inhentD) r'.'di<,) OUPlrq;_lch,,/f:)j\,1.8dl' iev'---'rvHo \_1>.' 2020

/\N1Ht .\NDf{/Ut

PREFEITURA MUNICiPf\L DE REMANSO

AVISOS DE lICIT AçAo
PREGÃO PRESENCIAL N" 6{2020

PREGÃO PRESENCIAL N" 7{2020

:';"\Í<~()~i'. i':-'-;f. ~iI
....i~()I:ir":..

t\V!SO Df IIClTACAO
rOI\,1ADA Of_ PH[ÇOS N~' 1/2020

P;\ 1':'6/2U~>!
P.lv'nH-'i\t,;~;,~l;:f1' div, ..'! ,d:, r~jd:,[~l.;iC!çi Ji~S

RUí! (l,JUdionufa Hnc::,'j ," l{u':l U!i~;scs nu bd!rr'i da Be::J '/I:;t,!, /{u;-j
Rua Jo,1n,1 AngE,!Ir;_)e HU~ldo Coi~gio no distn!o de E\'lU(·irO$ e Rua _Antonio Ci,i .....dlo 'h~'(d,
Hua da (.)i)(;l (_)';lgud, R.ua do Açude, Travessa do !\ÇUdl' " Hu'1 (10 C1rnpo 1 nu di:,trlto di.'
Chapada, contr;_~lo de (f'jXIS5C.'1054633-39 e SICONV 86g697.,Dia o9iCJ,1!2020 eIS Jh_ Edlte,i:
na sede, f{u;J !.irnir jO)(', dt, Oliv<.'ira, 73_ dc' 8 ('j~',UI'\. f'.' 1'1l;)jl: liut,;(;}u,plnfJ0;":l,o:m<l" ;'\;111.

tel. 7532G·12762.

lS d,_: r,.";<
C!~Fr,jr;Hlj

r.-,\!,-;.,-.!_t r;,

PREFEiTUF{A MUNICIPAL DE Rii\CHÃO DAS NFVES

EXTRATO DE CONTRATO N' 64{2020

Contrilto 11"',r''''. t~.j,:2;12C (ontrat'Hlte<;.: O MUNiCíPIO Df RIACI-!:i,ü DA':",MVh
r\LENCM~ l.iU/\
ContrZl!O Cy<tr ,lt;'l,,\é: 1_1\:"!tlpr'-:"~;(l P;H;1 fCHI:!.'(Hnt'nrD eh: nlaL:~i,il"
p,Uil ;_lH~ndim!':~~""." ')I'u;'t,,~:,i':' dt..,te r\-'~unjc.ip~(); 1: ,if' I "VP~\'
(k Dt"lembr-t~ ,:'-:' ,'1) ..)<): .;\:,,');nJ!11 J\(..t'

------~r--~----~ ....-------------
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