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

:-..J0. 15/2020 - PRECJÃO PRESE,,<CIAl

CONTRATO

V'. 0-12020

DE FORNECIMEl'\TO
Contrato n". (,7 202U

°

MUNICíPIO
DE RIACHÃO
DAS NEVES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno. estabelecida na
Praça Municipal, n°. 27, Riachão das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob c) n ".
14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro. casado. residente e domiciliado
na Avenida JK, n", 110, nesta cidade de Riachão das Neves (BA), portador do CPF 698.270.875-68 e Cédula de Identidade
0655529896-SSP-BA,
na qualidade de Prefeito Municipal, doravante denominado Contratante ILDEMAR
RIBEIRO
DA
SILVA 03283709599, CNP J n". 29.492.867/0001-93,
localizada na Av. Coronel Francisco Macedo. s/n. Centro. R iachão das
Neves - Bahia, neste ato representada pelo Sr", lldemar Ribeiro da Silva, portador da cédula de identidade 11" 117055220U
SSP/BA, CPF n" 032.837.095-99,
em continuidade e conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial
n°. 04/2020, originado do Processo Administrativo n", 15/2020, tendo como objeto contratação de empresa para fornecimento de
salgados sortidos para Buffet e Pão Francês para suprir os eventos das Secretarias deste \luniclpiu.
Creche e l iospnu]
Municipal, conforme condições previstas no respectivo Edital e também conforme Ilussa Proposta de !'I·eçus. t Lili o ':111
conformidade com a Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. têmjusto e acordado o presente
Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - O OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento de salgados sortidos para Buffer e Pão Francês
para suprir os eventos das Secretarias deste Município, Creche e Hospital Municipal. conforme condições previstas 110
respectivo Edital e também conforme nossa Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal 11° 8.666. de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores.

LOTE 01- SALGADOS
DESCRIÇÃO

ITEM

ÚNICO

VALOR

SORTIDOS
.-- --'---PI\RA BUFFET
- --- T

UNIDADE

PARA
SORTIDOS
SALGADOS
BUFFET (Nos sabores Carne moída.
Presunto ou Queijo,
Frango desfiado,
frito ou assado,
pronto, descongelado,
25 gramas ).
pesando aproximadamente
laminadas.
bandejas
m
Acondicionados
de 50X 40
com dimensões
prata
centímetros e filme de PVC transparente.
TOTAL

- _ .._----- - -

VALOR

--- -"]--_._--_._-

QlIA!'ITIDADE
ESTI.\lADA

lINITARI

55,00

750

Cento

+__

l'OT-\L __

1

R$ 41 .250.00

I

I

i

---------------_--

k.S -II 2)Í)_l)lj
._.

------_._--------------

LOTE 02 - PÃO FRANCÊS

-Qi:'A-~Tt-O.~·DE-1

r-------,-------------.--.-----,-------

O

!

~-_.---~-"-" ,c\LOR

I--I_T_E_M--t~,__--~D~E-S__:C,._R-I ç_Ã_O---,--:-----:----::-::-+-l-1 N_I_D_A_D_E-t--=E::.c::S:._::T_;:_Ic.M-::.
A D.~- hT~!_l.:~~IO
~TOTA L
PÃO FRANCES (Com o mínimo de 50
gramas, em condições técnicas adequadas,
de massa do dia preparada com farinha de
R$ 14.680.00
0.40
ÚNICO
trigo, fermento, sal e água, podendo conter
Unido
36.700
outras substancias com matéria prima de
1° qualidade,
em perfeito estado de
conservação,
isento de matéria terrosa,
~ __
_l~ p;a~ra~s~ito~s:...e~m~o~fo~)!.:...
---------L._---__jL_------_l------r-RÇi-=i~(~g(-).(-)U

=-t.......::
I

VALOR
L-

TOTAL

.

----.----.----------------

..
- ..
-.

l.1 _ Objetivando melhor adequação dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito. o \luniclpiu de Riachão das :\e\esBA se reserva no direito de, mesmo durante os fornecimentos, introduzir modificações IlO objeto. resguardando o direu« d.:
Contratado,

quanto aos fornecimentos

executados

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmailcom
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ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado mediante manifestação
8.666, de 21 de junho de 1993.

expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal n",

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 - INTERRUPÇÃO DOS FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções dos fornecimentos provocados por
motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo :l9.l do Código Civil deverão ser
comunicados ao município de Riachão das Neves-BA por escrito, no prazo de 2-1 (vinte e quatro I horas da ocorrência "\ess.:
caso, a critério do Município 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 Ouarta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
seguintes Dotações Orçamentárias:

- As despesas decorrentes

do presente Contrato correrão por conta das

,--------------------,----------------------------,-----------------------,----------------,
UNIDADE

02.04.000 - Secretaria de
Administração e Finanças

02.05.000 - Secretaria de
Educação

Proieto

/ Atividade

Elemento d~_ºe~~~______
3.3.90.39.00
Outros
Serviços Terceiros - Pessoa
Jurídica.

2005- Gestão das Ações da Secretaria
de Administração e Finanças.

Fonte

00 - Recursos Próprios
i

Outros
3.3.90.39.00
Serviços Terceiros - Pessoa

2.010 - Gestão das Ações do Ensino
Infantil.

I - Rec. De Imp. E
Trasf. De Impostos-Educação 25%

Jurídica.

f----:-.,---,:---:-:--:-:---=-----:----:---+-------------+---,--:---:-.--------- --

02.06.000 - Secretaria de
Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo

!2

-...--

3.3.90.39.00
Outros
! Serviços Terceiros
Pessoa
I Juridica.
I

2023 - Gestão das Ações de Cultura.
Esporte, Lazer e Turismo.

: uO

I

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

! 3.3.90.39.00 --Chl~'os -: 02 Rec. De Impostos e
2028 - Gestão das Ações dos Is' erviços T erceiros
.
02.07.001 - Fundo
- P essoa iI Trasf. De ImpostosMunicipal de Saúde
Serviços de Saúde - 15%.
Jurídica.
Saúd e 1.,0'0
'
f---------------------+--------------------------t---- -----.
------ ------02.08.100-Fundo
3.3.90.39.00-0utros
----12.064 - Gestão dos Recursos dos
I 'H) -- Transferências
de
Municipal de Assistência
Serviços Terceiros
Pessoa . Programas do Fnas.
Jurídica.
! Recursos do F"\AS
Social
)'

~:;:~~~t:~:'~~~::o~'
~~~,,,;;,0';;'0 I~;'~,,~;t~~:
d: ~;~~~9,o;:~,~;CO';",0,::
""""0Próprios
Públicos

Serviços Públicos.

~~~~~:~~I ~::nS~~stência

2060 - Gestão das Ações do Fundo
Municipal de Assistência Social.

Social
I--

--+

- Secretaria de 2.048 _ Gestão das Ações da Sec. de
Agricultura, Pecuária. Abastecimento
Pecuária,
Agricultura,
e Pesca.
Abastecimento e Pesca
f..---------------+----- -------- ---.---.-- ---- - 02.05.000 - Secretaria de
")009
Gestão das Acões
da
_.
T

~:r:i~;:~~~~~:r~Spes:~a--l-~OJ idi
un ica.
+c:--::_--:::-:--::-::-:::-:
__ -;::-------

0210000

3.3.90.39.00-0utros
Serviços Terceiros -- Pessoa
Jurídica.
i

~U.l)(J ..N.lI()

Serviços

- Recursos Próprios
_.._.._..._-_-_.- ---------

I
I 00
i

-----

Recursos Próprios

Outros

Terceiros

Pessoa

UO R<:?cursusPrópri.»,

~E-d-u-ca-ç-ã-o------------+-s-e-c-re-ta-r-ia--d-e-E--:d-u-ca-ç_ã.,--O_·----:02.12.000 - Secretaria de
2074 - Gestão das Ações da
Meio Ambiente d
Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Recursos Hídricos.
.

+=J:::-u:::-r:.;:íd:-:::ic:...:.a~.
~.----3.3.90.39.00 - Outros
,
.. Serviços Terceiros --o p.·.ess.'.oa~1
.00... - Recursos Proprios
\_~Urid!Ca.
.._ .---- .----- .- .--~==::..::._:~:.:.::..:=-- __ --+_:_:_::...::...::.:.::..:.::.....:..c:":___~-'---------1 1.90.39.00 __Outros
• I Rec. De lmp. f=
02.05.000 - Secretaria de
2.012 - Gestão das Ações do Ensino
I S~rviços Terceiros Pessoa ; Irasf. De lmpostos
Educação
Fundamental- 25%.
. Jurídica.
..__.__ ..j_F"_ducaç~~~%.
Cláusula Quinta _ VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor total dos lotes dos fornecimentos ora cuntra,tados será de
R$ 55.930,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta reais), pago até o dia 05 do mês seguinte ao do tornecrmento.
obedecidos os preços constantes na proposta apresentada pelo Contratado e constante no presente Processo.
Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmailcom
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5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para os fornecimentocontratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de Pregão Presencial 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
Empenho;

indicará, obrigatoriamente,

em seus documentos

de cobrança o número e a data de emissão da :\ota de

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 devolvidas ao Contratado para correções:
5.6 - Atendido ao disposto nos itens anteriores. o Município de Riachão das \.evcs-B r\ considera com» data final do penedo 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 1\eves-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 eh,
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 a
Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame;
6.2.1 - Após o procedimento
relevar ou não a multa;

estabelecido

no item anterior. o recurso será apreciado

pelo Gabinete do Prefeito. que poderá

6.3 - Em caso de relevação da multa, o Município de Riachão das Neves-BA se reserva o direito de cobrar perdas v dunos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações. não constituindo esta relev açào 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 - FISCALIZAÇÃO
- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93.
Antonionne Silva de Miranda foi designado conforme Portaria n", 131/2018, de 19/12/2018.

o Sr.

Q•

Pablo

Cláusula Oitava _ PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO
DO CO;\TRATO, conforme Art. 77 da Lei 8.666·l)3
Lm
caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as seguintes sancõc«.
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais. se for o caso. garantida a prév ia defesa cm
processo administrativ

.
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8.1 - Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, o Município de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração. sem prejuízo das sanções civis e penais. se for o caso.
garantida a prévia defesa em processo administrativo:
a)

para infracões de pequena relevância - Advertência

b)

para infracões de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato. sem
necessidade de abertura de processo administrativo;

c)

para infracões de grande relevância - Aplicação das penalidades abaixo:
1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato. sem necessidade
administrativo;

de abertura de processo

2 - Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação;
3 - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento
de até 05 (cinco) anos, e

de contratar com a Administração

4 - Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
87, Inciso III. da Lei Federal n''. 8.666, de 21 de junho de 1993;
d)

ocorrendo atrasos no fornecimento
ser penalizado conforme abaixo:

Pública.

do objeto contratados com base nª-J)resent~J.iç.itasªo.

Pública

no prazo

nos termos do Artigo

o futuro contratado poderá

1 - atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no fornecimento
entregues em atraso;

-Multa

de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos

2 - atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento
entregues em atraso;

- Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos

3 - atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimento- poderão ensejar em vlulta de até 15°~o(quinze por cento
valor do futuro contrato e a rescisão do futuro contrato, com as comi nações previstas neste Edital.

í

sobre u

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

9.2 - A paralisação no fornecimento
Neves-BA;

irregular ou lentidão no cumprimento

do objeto contratados,

de cláusulas contratuais:

sem justa causa e prévia cornunicuçào ao víunicipio de Riachào das

9.3 - A subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou uansferencia.
como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Riachão das "'eve,-BA:
9.4 - O descumprimento de determinações
assim como seus superiores;
9.5 - O cometimento

regulares da autoridade

designada

para acompanhar

lul.1I ou parcial. bem

e fiscalizar a sua execuçâo.

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 \) contrato:

Jzb{"1dM

X;,),U;tU2 via ç, rk/íh

Fone: (77) 3624-2132 / 2136 - Fax (77) 3624-2233 - E-mail rnliclta@hotmailcom
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9.10 - A supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação
permitido no § I° do Artigo 65, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

do valor inicial do contrato. além do limite

9.11 - A suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. e\l'd()
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. assegurando ao contratado optar pela sU'lxno,{\,;
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
9.12 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Adrninistraçào
decorrcnte-, de fornecuuentos ia
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/INCIDENCIAS
FISCAIS
Além dos
encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato.
obriga-se a:
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
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:
1004 - Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que. por sua natureza jundico-tributaria
(impostos diretos e/ou pessoais) não retlitam diretamente nos preços do objeto contratual:
10.5 - Constituem obrigações do Contratado,
condição de vencedora do certame;

ainda, as demais atribuições

e responsabilidades

Cláusula Décima Primeira - RESPONSABILIDADE
- O Contratado será responsável.
provenientes de vícios e/ou defeitos nos fornecimentos contratados;

estabelecidas

no Edital. na

na forma da Lei. por quaisquer prejurzo-

11.1 - Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas. pelo Contratado
das Neves-BA, para reparação desses danos ou prejuízos;

ou pelo Município de Riachào

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 aprcscutaçã«

da

proposta.
11.3 - Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos
considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
lIA - O Contratado é o único responsável

que. a juízo desta. não forem

pela procedência dos produtos que vier a fornecer;

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 :--.Jeves-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 '\e\es. Estado da Hahia. para dirimir
questões decorrentes do p~ nte Contrato, com renúncia a qualq er outro. por mais privileuiado qu seja,
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PREFEITURA
.'

MUNICIPAL DE RIACHÃO
ESTADO DA BAHIA

DAS NEVES

CNPJ 14.100.747/0001-26
Praça Municipal, 27 - Centro
CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para
na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de Iido e achado conforme.

UIll só efeito.

Riachão das Neves - (BA l, 13 de fevereiro de 2020.

~
Miguel Crisóstomo Borges Neto
Prefeito Municipal
Contratante

Érico Crisóstomo Borges
sec~r;:;:n~;k=a~k_
f

4:nar

SIv oc:

Ribeiro da Silva 03283709599
CNPJ n". 29.492.867/0001-93
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Fone: (77) 3624-2132/2136 - Fax: (77) 3624-2233 - E-mail rnlicita@hotmail.com

Diário Ofícial do

MUNICIPlO

QUinta-feira
27 de Fevereiro de 2020
3-Ano -N°2103

Riachão das Neves

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 ADMIJ'\ISTRATIVO

N" 15 '2020

PREGÃu PRESEI\CIAL

"lU 04.2020

EXTRATO DE UH\TRATO
Contrato nV, 67/2020 - Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES L'" empresa ILDEMAR RIBEIRO
DA SILVA 032R3709599, CNPJ n". 29.492.R67/0001-93 pessoa juridica de direito prrvado, estabelecida na Av Coronel Francisco
Macedo. s/n, Centro, Riachão das Neves
Bahia, CEI' 47.970-0()(): Objeto: contr.u.icão dL' cmprcs.. p"r;1 IÍJfllc'Clmcnt" de salgddus
sortidos para Buffet e Pão Francês para suprir os eventos das Secretarras deste Muruc ipi«. Clúltt e Ilusplt;t1 \hlllIUp;t1 lkslc'
Município; Valor total dos lotes: R$ 55,930,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e truua rc.us ), a serem pagos conforme (>
fornecimento do objeto; Prazo de Vigência: de 13 de fevereiro ii 31 de dezembro de 202!); Assinam: Pela Prefeitura Municipal o Sr"
Miguel Crisostomo Borges Neto e pela a empresa Ildemar Ribeiro da Silva.
Riachão das Neves (BA), 13 de fevereiro de 2020,

Miguel Crisostomo Borges Neto
Prefeito Municipal
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