
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

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

CEP47970-000- Riachão das Neves/BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 5112019- PREGÃO PRESENCIAL - SRP - N°. 1712019

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato n°. 7312020

O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, Estado da Babia, pessoa jurídica de direito público interno,
estabelecido na Praça Municipal, n°. 27, Centro, na cidade de Riachão das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica sob o n 0. 14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto,
brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado na Avenida Jk n" 110, nesta cidade de Riachão das
Neves (BA), portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n", 0655529896-SSPIBA, na qualidade de Prefeito
Municipal, e de outro lado, como Contratado, JESUMAR MOREIRA DE JESUS-ME, inscrita no CNPJ sob o n°
07.643.655/0001-27, estabelecida na Av. Cleriston Andrade, n°. 2879, Loteamento Rio Grande, Barreiras - Babia, neste
ato representada pelo S~. Jesumar Moreira de Jesus, brasileiro, Carteira de Identidade n°. 1994737 2.AVIA SSPIBA,
CPF n°. 348.527.601-44, 2, em continuidade e conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial
- SRP - n°. 17/2019, originado do Processo Administrativo n°. 51/2019, tendo como objeto o fornecimento futuro e
parcelado de peças destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes a este Município, conforme
descrito abaixo, tudo em conformidade com a Lei Federal n", 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°. 3.555,
de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal n". 43/2005, Lei Complementar n", 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993, têm
justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - O OBJETO E VALOR - Constitui-se o objeto a Contratação de empresa para fornecimento futuro
e parcelado de peças destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes a este Município, no valor
total dos lotes RS 36.581,39 (Trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais, trinta e nove centavos), conforme
descrito abaixo, tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei
Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme abaixo:

1.1 Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Ríachão das Neves
(BA) se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto,
resguardando o direito do Contratado, quanto aos serviços executados.

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCÃO - A vigência do presente Contrato terá inicio em
20 de março de 2020, encerrando-se em 31 de dezembro de 2020, ou enquanto houver a necessidade dos fornecimentos,
prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das
partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo 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 licitatório.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

Cláusula Terceira -INTERRUPCÃO DOS SERVICOS - Eventuais interrupções da execução deste objeto 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 - DQTACÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta
das seguintes Dotações Orçamentárias:

-ÓRGÃO
0204000 - SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0205000 - SECRETARIADE EDUCAÇÃO
0206000 - SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
0209000 - SECRETARIADE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS
0211000 - SECRETARIADE TRANSPORTES
0212000 - SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
0210000 - SECRETARIADE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA
0205002 - FUNDOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
0207001 - FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE

- UNIDADE
2005 - GESTÃO DAS AÇÓES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2009 - GESTÃO DAS AÇÓES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO
2023 - GESTÃODAS AÇÓES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
2038 - GESTÃO DAS AÇÓES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOES PÚBLICOS
2052 - GESTÃODAS AÇÓES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES
2074 - GESTÃO DAS AÇÓES DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2048 - GESTÃODAS AÇÓES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA
2012 - GESTÃO DAS AÇÓES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%
2060 - GESTÃO DAS AÇÓES DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2033 - GESTÃODAS AÇÓES DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS
2028 - GESTÃO DAS AÇÓES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)
2027 - GESTÃO DAS AÇÓES DOS SERVIÇOSDE SAUDE - VINCULADOS
2.047 - GESTÃODAS AÇÓES DO SAMU
2.055 - GESTÃODAS AÇÓES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)
2.054 - GESTÃO DAS AÇÓES DO SISTEMA vIÁRIo - (CIDE)

5

-ELEMENTO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

-FONTE
00 - 1 - 29 - 2 -14 -16 - 42

Cláusula Ouinta - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado por preço unitário conforme valores
constantes no presente Contrato, mensalmente, conforme ocorrerem, efetivamente, as aquisições, com apresentação de
relação dos beneficiários das aquisições efetuados, devidamente atestada pelo funcionário responsável pelo Setor,
obedecido os preços constantes na proposta apresentada pelo Contratado e constante no presente Contrato.

5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos
serviços e/ou fornecimento do objeto contratado, de acordo com as condições no Edital da respectiva licitação,
constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos serviços contratados e/ou fornecimentos realizados;

5.2 - O Município de Riachão das Neves (BA), efetuará 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
de Empenho;
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5.4 - A Nota Fiscal Eletrônica 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", 123412012,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 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 serviços, 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;

5.8 - Quanto se tratar de quitação do último pagamento, o Município de Riachão das Neves (BA) se reserva no direito
de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a Guia de Recolhimento da
Previdência Social e comprovar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao mês dos
últimos serviços prestados, sob pena de retenção dos pagamentos;

5.8.1 - O Contratado é responsável pelos recolhimento dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários,
comerciais e demais resultantes da execução do presente Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de
requerer a exclusão do Município de Riachão das Neves (BA) das eventuais ações reclamatórias trabalhistas
propostas por empregados do Contratado, durante a vigência contratual, declarando-se como único e exclusivo
responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados;

5.8.2 - Na hipótese do Município de Riachão das Neves (BA) vir a ser condenado, solidária ou subsidiariamente, nas 6
ações trabalhistas mencionadas na subcláusula 5.8.1 acima, e se o presente Contrato estiver vigente, o valor da
referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde que não haja
possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso das importâncias despendidas pelo Município de
Riachão das Neves (BA), a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o Município de Riachão das
Neves(BA) utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra o Condenado, com a qual desde já
o mesmo expressa sua concordância, com as hipóteses previstas nesta subcláusula;

5.8.3 - A não comprovação dos recolhimentos dos encargos previstos no item 5.8.1 assegura ao Município de Riachão
das Neves (BA) o direito de sustar o pagamento da última fatura e suspender a emissão do Termo de Encerramento
Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos;

5.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula excluir-se-à o dia do início e incluir-se-à o dia do
vencimento;

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 liquido 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 Teso
do Município de Riachão das Neves (BA), o valor da multa, no prazo de 1O (dez) dias, contados a partir da data
comunicação;
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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 àAssessoria 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 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 - FISCALIZACÃO- A fiscalização será feita conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr.O.Pablo
AntonionneSilvadeMirandafoi designadoconformePortarian°. 131/2018,de 19/12/2018.

Cláusula Oitava - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADOIINCIDÊNCIAS FISCAIS - Além
dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste
Contrato, obriga-se a:

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

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

8.2.1 - 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;

7
8.2.2 - 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;

8.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias à execução dos serviços ora contratados, ficando a seu 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
foro caso;

8.4 - 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 serviços contratados;

8.5 - Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na
condição de vencedora do certame;

Cláusula Nona - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados;

9.1 - 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;

9.2 - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má
administração do Contratado;

9.3 - O Contratado é o único responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos
equipamentos, se for o caso;

Cláusula Dez - DO DANO MATERlAL OU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer danos, materia
ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves (BA), durante a execução dos serviços e/o
fornecimentos contratados ou em decorrência deles;



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

Cláusula Onze - SANCÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO

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, conforme abaixo:

a) Para Infraçõe8 de pequena relevância: Advertência;

b) Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

c) Para Infraçôes de grande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo:

1)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

2) Cancelamento do futuro Contrato;

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

4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Artigo 87, Inciso II, da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993;

d) Ocorrendo atrasos na execução dos servicos, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo:

1)Atrasos de 01 (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue
em atraso;

2) Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço 8
entregue em atraso;

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das
penalidades constantes no subitem 12."c" acima.

12.1 - Constituemmotivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação:

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais;

b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

c) a subcontratação, total ou parcial, no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem,
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da
Administração;

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução;

t) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;



----- _-- - ------------------------------------------------__---------------

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

Cláusula Onze - SANCÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO

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, conforme abaixo:

a) Para Infracões de pequena relevância: Advertência;

b) Para Infracões de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

c) Para Infracões de grande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo:

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

2) Cancelamento do futuro Contrato;

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

4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Artigo 87, Inciso II, da Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993;

d) Ocorrendo atrasos na execucão dos servicos, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo:

1)Atrasos de 01 (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue
em atraso;

2) Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço 8
entregue em atraso;

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das
penalidades constantes no subitem 12."c" acima.

12.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação:

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais;

b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

c) a subcontratação, total ou parcial, no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem,
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da
Administração;

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução;

f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

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

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

j) a supressão dos serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além
do limite permitido no § IOdoArtigo 65 da Lei Federal n", 8.666, de 21 de junho de 1993;

1)a suspensão do fornecimento do objeto oriundo desta licitação 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, ou
ainda por repetidas paralisações que totalizem o mesmo prazo;

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços e
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

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Cláusula Treze - PUBLICACÃO - 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 Quatorze - 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 05 (cinco) 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.

9

Riachão das Neves (BA), 20 de março de 2020.

Testemunhas:

1) rfQ· Ao; ir. ~ ...ctn.. ~.\ ~.\Tv._
Nome ..A..OJJ y'\.l XJ. .
CPF OJq~SJ.. s.. ~ 4 5-_ Lt q
Identidade J 3' - . ,-."8G S 1- l 6 -- .:» cJ__



MUNICiPíO Riachão das Neves
Oumta-Iciru

16 de Abril de 2020
J-Ano -N°2164

rRI::FI~ITUIU\ :'vlUNICIPAL DI:::RIACI-IÀO Ll,-\S NI:\'l~S

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 5 1/2U 19 - PREG.ÀO PRESENCIAL N" 17/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Cun,tr<}lu n'' }3'702Q - Contratantes: CJ MUNiCíPIO DF RIACII.·\O DAS NE\TS c a 1:lllfllTsa a
JESUM;\R MOREIRA DE JEsus-rvlE, inscrita nu CNPJ sob o n" 07 (í43 C)55/0001-n, est.ihclccid« 11:1

Av. Clcristou Andrade. n". 20/'), l.utc.uucuto Rio Gruudc. Barreir'ls 1\'lhi'l; C2.bJcLO: COlllr'11Cl\\!ll de
empresa para íornecuneuto futuro e parcelado de peças destinados a manurcuçüo da frota de veículos e
máquinas pertencentes a este Município. de acordo com as cspcc ificuçóc« rccnicas contidas no termo de
referencia do edital; Y_ig<b!<:í_clQOCOlllr:llo: 20/03/2020 - 31/1212020; Valm: R:b 36.5f) I ,39 (Trinta e seis
mil. quinhentos e oitenta e um reais, trinta e nove centavos): ASiÍD:l_Ill: Miguel Crisóstomo Borges Neto
pelo Municipio e Jesurnar Moreira de Jesus pelo contratado.

Riachào das Neves (BAl, 20 de marco de :::020.

I\llCiUEL ('RISOSTOMO BOReiES NlTO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL H7M6MHA80RZI3APFYE40JG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Dl:\nlO OFICIAL DA L \I!\O-Seção 3

PREFEITUR~\ MUNICIPAL DE REMANSO

AVISO DE CREDENClAMENTO N' 2/2020

Credenciameoto nl? 002/2020 de Laboratórios e hospitais. para reatizaçêo de exames
complementares para apoio diagnosncoe carnes laboratoriais; Grupo 02 !Suo Grupo 02,
ctotogia análise e biopstes /Grupo O::' / Sub Grupo 03 e de uttr as sonograhas /Grupo 02 I
Sub Grupo 05. da tabela 5JGTAP, pare contribuir com a manutenç So da seude. dos usuartos
do Sistema único de Saúcíe . SUS, di; Secretaria Mu!,;!cipai de Rernanso - BAHIA, no horérlo
das 08:0C as 13:00, Habilitação PARA O Credenciamento: 27/0.:1/2020 À 31/12/2020,
conforme edital que pode ser retirado nc Sitio wwwremanso.be.gcv.br

Remanso· BA, 20 de Abril d.~2020
GlE1SC1'J BARBOSA PEREIRA

Pregoeuo

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N' 8/2020

Obreto Contr ataçào de empresa
",?, 3.666/93. e decreto ng.
d;:, acordo con' o art.uê. tocisc-,
aq,J::'I';ÔE;!>do: Oxigeruc medicinai
Saúde. date da Abertura

Sistema de Registro de Preçcs conto-me art. 15 da lei
exclusivo para micro. pequcna e media empresa,

I e iii. da lei 147/2014 para )':.'S:·;\'0\5 e eventuais
atender as necessidades .ta Sectetane Municipal de
as 09:00

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

Com abertura em 07;OS;202C às 09:00 horas. objeto contratação de empresa
Es.pecializadapara .?xccuçio de Obras € Serviços de ~ngenharia p,'3ra .? r~f'.)rn1a e ampliação
do Colegio Municipal Rui Barbosa na sedl' do Município de R€,rnanSD

Rern",nso - BA.. -'0 de /;br;! ,h.' :?020
GLEI~,CN Bt\RBUSi\ é'fRE:r,t.

Pr.:~çt)ei'c

PREFEITURA MUNICIPAL DE Rll\CHÃO DAS NEVES

EXTRATO DE CONTRATO

c.ontrato rlY, 75i2.020 ~ Contralantes O MUNiCíPIO DE RIACHÀO DAS NEVES e a Ernpre~a
a JHM COMERCIO OE MATERIAIS OE CONSTRUÇÃO ll"DA, Inscrita no CNPJ sob nl?
06132.491/0001-00; Objeto: Fornecimento futuro e parcelado de materiais de construções
diversos e ferramentas. para atender as necessidades das secretarias pertencentes a este
Municipio. Vigência do Contrato: 16/04/2020 - 31/12/.2020; Valor RS 4:':.628,70 (Quarenta
e doi~ mil, seiscentos e vinte e Oito reais, setenta centavosi; ;\ssinarn: Miguel CrisostorTlO
8o(ge~ Neto pelo Município e Jackson Borges Magalhães pele \:ontrarado

•••••••• 7' Contri;;tant'(:~5: O MUNiCíPIO DE HIACHÃO :).!\~;f'JEV[S e ii EmpresacatitAi biitRA DE JESUS-ME, inserira ,,o (NPj sob r:; nl? 0 ....643.655;0001·27
estab~jecida na Av. Cleriston Andri.ide, nç. 2879, Loteamento Rrc ()ran(Je, Barreiras· Sahia:
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e parcelado de peças
destinados a mar.utt!:nção da frot<l de veiculos t!: maqulnn~ pertencentes a este Município,
de acordo (om as especificaçÕeS técnicas cont.ldas no termo de referencia do edital;
Vjgénc.ia do Contrato: 20;0:)2020 31/12/2020; valor: RS 36,581,39 (Trintil e sel~,mil.

~~~~~t;~n:J~~t;ep~ll~e'~~~n~d~~ ~e:~~~)r~~~!'~1~r;:~<~'f~1~~::~J~O~~I,~\~~:~~;:ra~j'~~uelCr
1
sost01110

EXTRAro OE CONTRATO

.:;6 132.j91j0001·OO: ObjetG
diversos e ferraIT1t.~r1ta5,

do

HiACHi\C Di\;, ~H.VE~,e a Empresa
l.Tí}:~. iIY;UILl no CNf·'j sub n'0

,~onstruçiJe~,
",."p"",>,,'p' 3 e~t€

LTDA.
i.Jb)~,.t,' ,crneçi r,,'llt:~ fUL;l," pa:::eladc de

'r.ót\!ê:a!!:, ne :: ;nstruçõe'; divel'~,o", '" f,:'rrar"I€r·,ta<:, DêH'J óte:'I,!er ,1:' r-><:>ces::;icladesd~ó
:>~;udar:a~ pe:~t::l,_-:;.. ;te~;~le5re i\:!L;nicr;;:c \/:gÊ't:t.1d:-!i) C~w·,.:;t"

PS ;_'~,74S,Cm(\iinte e uê:-. mii. :,etp.ccnw~ e qt;(jr"nt:;l i.~

pelo Município € Jad:~,i)n rj('.rgt:~.f\1i.,gi"lih~,"'\
j';,~.~i:~iW' 5c:rgl"!;Neto pe;c Municipie, e j",,::k\():

,:ontrat",d(,

EXTRATO DE CONTRATO

CClrltrato t)? 78/2020 ~ C\)ntratant~s: O MUNiCíPIO DE RIACHl\O D;\S NEVES f'! a Empresa
ÔI CCMAf.:LE;.; CcrVIERClO DE M.'l..NGUEIRAS E FlEX!VEI<i LTU,"\. insc' ta nc· CNPJ sob (' nÇ

ê:i.23:.i.nl/0001-:";O; Ot)eto: Contratação de empr~')a para fcrrh~Clrnent() futuro e
p<Jru2lacio de peças destlllae105 a rnéH'Iuten<;~o do t"? máquinas

'" e~.t€ Municlp1o,Vlgencia do Contrato Valor: RS
md. qliatrocentc5 E' st'Y5-ent3 ii' se!.e ce-i:l;s
(risostomo Borg{!;, N~.'tcpeio f',.:lu!l;(.jplctO'

'-',,,-'n:_,'I (. seI;, centavos),:
'-':('$,1 da 5:1\/aJuniür. peio

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato rr2 77/2020 - Contratantes: O fv1UNICIPiO DE Rll~()-iJ.'\C DA~, NEVES e a Empresa
ii f\i\&V COf\,iERClODE PEÇASE SERViÇOS í\:1ECANiCO~')UT.J,i\"IPS(,:"i'i;I no CNPJ sob D 1)9.
09,244.841/0001-19: Objeto: CnJ1tr,itação de par'':; fcrlH:,c"rrnento futuro e
p~Hceiado de pecas. destinados a !TIan~Jtenç;;o fr"ta de ·_.t?;.:'.)i~_:,:; e l1';aql,ina~.
p(~n,~n,:entt,,~ a t!~,te MunILipi() Cr)Jitr2ltc ;6/C4i:'U20 il:~i.:G2Q; Valrw RS
'L),r)t3,DC iTr'intil <:~ três mil. f·; \,/!I,I,i" '"' ti'!"; r':;,)Ié,' /'~5':,,1,Hl,: [\-liguel CriSO!i\onW
R(,rge~ ~~.?tc pek; Viunicipio e RogeriOAgUliF pek"J c:cr'rrat,,~··,

PREFEITURA MUNICIPf\L DE RIBEIRII DO PCMBIIL

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/1020

Rlbeirc:. c.](, PombaL Estado dê, Sahla, (EP 4S.,~CD·n(l0 'l, 11,Jf"r;;-, jas 03hOOm!!1 ,3S

12hOOmin. telefa ....(75) 3276-.1968

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N~ 13/2020

Abertura: Od/05/2020 as 09hOOmll1 {r.or anc locaf Icmecuneutc de reteiçóes prontas
(quentinhas. almoço & janta}, desunedas a eventos recniôes e funcionarias a serviço das
diversas Secretarias do Mur.icioic Os uvteressados poderão obter Informações e/ou o
Edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada na Praça Domingos
Ferreira de Brito, sln, Bairro Centro, Ribeira do Pombal. Estado da Bahra. CEPo 48.400-000.
no horário das OShO(ltTH:)<ls 12hOOrnin. tetefax (5) 3276-4968

groeir a oo Pombal de abril de 2D20
.\NA. PAULA SOLPO~;H) NOGUE,RA

pregoeua

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARf\

AVISO DE ADJUDICA E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 1/2020

C Pretettc do rvturucrpto de :~i>nt,-;Barbara. Estado da Bebia. 1\0 use de suas
atrtbuiçóes. e ronsuterando o curnpnmento da iegistaçâo vigente, RATIF1C.~.ADjUDICA
E HOMOLor:iA o resultado do julgamento da hcitaçào: Processo Adrrunistrativo n~
1309n019, Prcces-,c rte LICitação [li> j,jI.:;cL:!1irjade: TOfv1A:),..\ DE PREÇO n2 001;'2020, que

tem como obje tlvc a Contr ateçâc de Empresa tspecl"hzada para eJ(ecuçào de
pavimentação em paralel~pipedo com rne!o~-fios em concreto pré·mo!d",do na~ ruas
Tiradentes, A, D e E. sede do Municiplo de Santa R'Hbaril-Bf., conforme CDntrato de
repasse n=t 863096/20:l8/rncldade'~/calxa. c~ip.brado ~~ntl"eJ prefeitura municipal de
santa barbara e n;1!1!)_t>:,r'ic: dJS cidade~. SiCCf'Ii\.: 1)" U3T"lOS201S; n" d"
1US43:19-95, fencir.:, cerne \!en<.:eocra if .~mpT~~~o1:i'v\i.JUEA CCNSTRU(,ÓE~ t
E!RElI C.N.P.J N!: 1.1,356 ?,6S/0001·()P" (O!Tl D vdiof de H$
mil. quatrQcen:o', ~.: ,ri!)t,. f~a,:. e tif.':'i' -e"'t"vcs.;

,A:l$ON n)ST A POS SAf"JTCS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 13/2020

o de Santa Maria da Vitórla- Sã, torna publico que no dia
07;05/2020. às no endereço Avenida 8rasil, 723, Sant.ê1 Maria da Vitoria Bahia.
CEP, 47.cll(j.OOO, de L!::itaçõ~'.. ser50 receblda~ propostas reiõtlv<lS ôo pp n"
013/2020 de pd,a futdro € "!\Jentudl brnr.CtiTIen!o ele genems
<:dlrnenticiu~,. rndt~l'iai higiene t? e outr"os, p,Ha dlelHier a necessidade do Fundo
Municipal de ,i"-\s$lslénci;:,~,::clai~ outras 'Secr~t;,fi;:,:;,de accrdo o Edital e alH~)(OS.Edit.ll na
Integra 110 ~nden~;;c' www ·;;~"tar~)i.H!ad"Hflt(,ria.ha gnv br IOiario Ofici",1 do
Município). :níormdçà.:~~77· C:)flS521(j.n

Santa Maria da 'vitoria . BA, 20 de abrd di;:?2"020
RICARDO WllTON ELlODÓRIO DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLlS

AVISOS DE lICITAÇÁO
PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2020

DE

í lutacoe s ..,an t ilfi ()pOii Sba (fI' s ln" ii,com

PREGÃO PRESENCIAL N' 5/2020

A Prel'p.ltur·btv'iuniclp,,1i :,antanopoll~ Hlrni.l publico que abriu Llcitaç.ão nii
rnodahdade Pregã'J Pres~nciJi nc, p,lra aqui~iç~o de 01 (um) ónibus rodoviário O
krn, pala atender ô~ nc(e~,sidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
De~porto.:;do munlciplc de Salltdnópoti;) . BA, conforme e~,pecificaçôes técnicas (onstantes
no Anex,_) i. a ~.t.!rr~aiilada no dia 14 ,je Maio de ~:()20, <i~ 10:00 Idez) horas. Edita! e
Anexos dlsporli'J~~i5 ;~;:;':.ededa Preff>ltura Municipai, a Praça Joao Nery n2. -18.Centre. CEP
44 250·(JOO e atra,..és do E-mail: tiutàcoes.·:;all:anopollso<.:t@gr.l.lailCOITl,

PREGÃO PRESENCIAL N' 6/2020

A Pr,=tE"itura!\Auniclpa! de Santanópolis torna t)ublico que abriu licitação na
modalidade Pfq;~'.' Pr('~,i.:nc'ai:'10006/:!C'::U.P,jri'.l de O} (tr('s) veiculoc, Qkm. para
atender a~.n!'.'c\;·~.',;(J.Jcit:'~, ,"la St.:uetarl.J i'!1U:llClpó; Cul!tj(a e Desportos do
município de Bt,. ;:onfor nlt; constant~,s nll Anexo i. ,:J
ser realJzôda r;.:; d!.} Edital e Ane...os dISponivE'l<'
na 5ed~ da C~nt.ro, CEP 4~.260-(lOO e
.'3traVf.'5di)

Sd;,.t;:lnópoi:~. St\. 17 11:'AbriÍ de ;02C
S,\F;RH'J;",~)/l.NT')5 DO NA~)C.I1'v1ENTO

PregQ€lra

AVISO DE RETlFICAÇÃO

Na
PREFf;i IL;RA

3, ~)agina92. a~ public,lç.ões da
'~ome da PRE.FEITUR~\ DE CASA
';(,I(~~O dt'~te', a\lis')~,

.\bril
"Jf\SC'f\.'lé. ~~lC

,,>{UElTURA rv1UNIC!PIIL DE SERRA DOURAD/\

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ccr'jfRATO 11.1/2020. Amou!'1 Pef€lÕ~ Castro ME (NPj 02131826;0001-15
OBJETO: Aquiw;ãc: d~ material pedagóg1co. brinquedos. cama empilhável pI escolas de
ensino infantil da ledo:' rnunk-.!pal e cH~d"'e ~vlenino Je:'U5. Vir Glob RS 177.950,00

VigÉ'ncl<J06U.l,:) 3:.~2.::C2(), Dot. OrçiJlT\: U',ld U:~,()400(1: Ati'! 2090 Elf.'m 30 -e ~,2; Fnt

9S. DiltCl dó .\., .:~~!::<)~O:Ci
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