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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, Vil centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NI'. 136/2022 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 023/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato n°. 235/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na 
'travessa Professora Helena, s/ n°, nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob o n °. 13.880.711/0001-40, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), portador do CPF 207.067.153-49 e Cédula de Identidade Profissional n° 
2652, expedida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia, na qualidade de Prefeito Municipal, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADO, LAAN CARDEC 
RODRIGUES DE ARAUJO EIRELI, CNPJ 40.224.790/0001-03, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida 
Santos Dumont, n°. 487, CEP 47.150-00, na cidade de Santa Rita de Cássia, neste ato representada pelo Sr. LAAN CARDEC 
RODRIGUES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Avenida Santos Dumont, n°. 136, 
Bairro Centro, CEP 47.150-00, na cidade de Santa Rita de Cássia - BA, Carteira Nacional de Habilitação n°03444194140 e CPF 
514.000.739-87, conforme cláusula nona do Contrato Social de 28/12/2020, em continuidade c conforme autorização constante 
no Processo de Licitação Pregão Presencial n°. 023/2022, originado do Processo Administrativo n°. 136/2022, tendo como objeto 
o fornecimento de Óleo Diesel 5-10 para prestação de serviços de preparo de solo (aração/gradagem) e limpeza de aguadas, em 
diversas comunidades, neste Município de Santa Rita de Cássia (BA), de acordo com o Plano de Trabalho e seus anexos, no 
Termo de Convênio n°. 570/2022, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional-CAR, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural-SDR do Estado da Bahia, e demais condições do presente Edital, 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°. 16 de 01 
de agosto de 2006, e subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar n'. 147, de 07 de agosto de 2014, têm justo e acordado 
o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira — O OBJETO — Constitui-se o objeto do presente Contrato o fornecimento de Óleo Diesel S-10 para prestação 
de serviços de preparo de solo (aração/gradagem) e limpeza de aguadas, em diversas comunidades, neste Município de Santa Rita 
de Cássia (BA), de acordo com o Plano de Trabalho e seus anexos, no Termo de Convênio n°. 570/2022, da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional-CAR, vinculada ri Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR do Estado da Bahia, conforme 
abaixo especificado: 

tACÃO DO MATERIAL A SER MN U IRI DO 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇOS Z 

Unitário Total 

Único Óleo diesel 5-10 litro 23.567 R$ 7,79 R$ 183.586,93 

VALOR TOTAL: Cento e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos R$ 183.586,93 

1.1 — Objetivando melhor adequação dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito, o Município de Santa Rita de Cássia 

(BA) se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos fornecimentos, introduzir modificações no objeto, 

resguardando o direito do Contratado, quanto aos fornecimentos executados. 

Cláusula Segunda — DA VIGÊNCIA E DO PRESENTE CONTRAIO — A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses 

a partir da data de contratação, 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 Santa 

de Cássia (BA), se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Cont 

devendo o documento ser protocolado no Município de Santa Rita de Cássia (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 qualifica 

exigidas no processo administrativo. 

Cláusula Terceira — INTERRUPCÃO DOS FORNECIMENTOS — Eventuais interrupções nos fornecimentos provocados 

motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil devkrão Cr 
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comunicados ao Município de Santa Rita de Cássia (BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência Nesse 
caso, a critério do Município de Santa Rita de Cássia (BA), os dias de paralisação serão compensados por igual período ao prazo 
final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 

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

- Orgão: 02.90.000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
- Projeto/Atividade: 2050— Gestão das Ações Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
- Fonte: 100 — Recursos Ordinários 
- Fonte: 8124— Transferência de Convênios do Estado - Outros 

Cláusula Quinta — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — O valor total pelos fornecimentos ora contratados será de R$ 
183586,93 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa c três centavos), e será pago mensamente, 
conforme ocorrer os fornecimentos no valor unitário de R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove) por litro. 

5.1 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos 
fornecimentos contratados e/ou fornecimentos do objeto contratado, de acordo com as condições constantes no Processo 
licitatório e na Proposta apresentada pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do contratado pelos 
fornecimentos contratados c executados; 

5.2 — O Município de Santa Rita de Cássia (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 aliquota 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 á natureza do 

bem ou serviço; 

5.5 — As Notas Fiscais/Faturas 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 Santa Rita de Cássia (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 pelos 

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 Santa Rita de Cássia (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 Santa Rita de Cássia (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 

Cláusula Sexta — MULTA — Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, dc 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 Santa Rita de Cássia (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 Tesouraria o 

Município de Santa Rita de Cássia (BA), o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data 

comunicação; 

6.2 — O Contratado, cientificado da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso 

Município de Santa Rita de Cássia (BA). Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será encaminAta42 

Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame; 
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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 Santa Rita de Cássia (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. 

Clausula Sétima — FISCALIZACÃO — A fiscalização dos fornecimentos caberá à Secretaria de Administração, por meio de 
preposto da Administração formalmente designado, na forma do Artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
quem compete verificar se o Contratado está executando os trabalhos, observando este Contrato e os documentos que o integram; 

7.1 — A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em 
desacordo com o presente Contrato, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com a 
melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já o Contratado a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos 
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; 

7.2 — A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do 
Contrato, dando conhecimento do fato á Secretaria de Agricultura, responsável pela execução deste Contrato; 

7.3 — Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A 
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em 
caso de multa, a indicação do seu valor; 

7.4 — Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer à Secretaria de Agricultura deste Município, responsável pelo 
acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos ti multa 
serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula; 

7.5 — A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá o Contratado da integral responsabilidade pela execução 
do objeto deste Contrato. 

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

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; 

8.22 — 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 — Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregaticia com o Município de Santa Rita de Cássia (BA), bem 

como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os instrumentos necessários 

à execução dos fornecimentos contratados; 

8.4 — 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 fraude dos produtos contratados; 

9.1 — Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou 

Cássia (BA), para reparação desses danos ou prejuízos; 

e/6 
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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 do produto fornecido; 

Cláusula Dez — DO DANO MATERIAL OU PESSOAL — O Contratado será responsável por quaisquer danos, material ou 
pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Santa Rita de Cássia (BA), durante o fornecimento do produto contratado ou em 
decorrência deles; 

Cláusula Onze — SANCÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO 

Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (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 Infrações 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 fornecimentos, 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 fornecimento entregue em 

atraso; 

2) Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do fornecimento 

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 11."c" acima. 

11.1 — 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 fornecimentos 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 execu ào, 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 corn 
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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 fornecimentos, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do 
limite permitido no § I° do Artigo 65 da Lei Federal n°. 8666, de 21 de junho de 1993; 

k) a suspensão dos fornecimentos oriundos 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; 

I) 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 

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

Cláusula Doze — PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia (BA) providenciará a publicação do presente Contrato, 
em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cássia (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 Treze — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia, 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 95 efeito, 
na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido c achado conforme. 

Santa Rira de Cássia (BA) de setembro de 2022. 

Testemunhas 
1) 

CPF 

Identidade 

JOSÉ BENE 
e 

LAAN CA 

o 
-Go 

Cl K S-1 LiA 

A AI2A 
impai 

DE-ARAUJO EIRE1,1 
—de Araújo 

2) , ' 
;), cu—ctity.c, 

CPF  er O ;2 )) 

Identidade 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 136/2022 —PREGÃO PRESENCIAL IN'". 021/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

SJontrato- 735/2027 — Çontrattuneg O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA e 
LAAN CARDEC TtODRIGUES DE ARAUJO EIRELt Objeto do Pra...v.48o: Contratação dc 
empresa especializada para fornecimento de Óleo Diesel S-10 para prestaçâo de serviços de 
preparo de sino (aração/gradagenn e limpeza de aguadas, em diversas comunidades, neste 
Município de Santa Rita de Cássia (BA), de acordo com o Plano de Trabalho e seus anexos. no 
Termo de COfiVelli0 o". 570/2022, da Companhia de Desenvolvánanto e Açao Regional-CAR, 
vinculada tl Secretaria de Desenvolvimento Ritral-SDR do Estado da Bahia Valor Unitário, RS 
7,79 (sele reais e setenta e nove centavos) por litros, totalizando o montante de R$ 181586,93 
(cento e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) para 
aguisiçáo de 23.567 (vage c três mil, quinhentas c sessenta c sete) litros de Óleo Diesel 510, a 
serem pagos measamente, conforme ocorrer os fornecimentos; Vigência do Contrato: 12 (doze) 
meses; Fonte de Resumos: 100 — Recursos Ordinários 8124 — Transferência de Convênios do 
Estado - Outros; Data do Contrato: 20 de setembro de 2022; Assinam: Irise Benedito Rocha 
Arena.° e Lean Cardec Rodrigues de Araújo, respectivamente pelo Municipio e pelo Contratado. 

Santa Rita de Cássia (BA), 20 de setembro de 2022. 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito 

CoMficaçao 1321t6RMA440W4459X-5VS9V6VJ-5Y4413PIC 
Versão eletrônica dispon(velam: httpsfidooutorg.br/baIsantaritadecassra 

Dccusnt,aw assmado dflaImerueconftnpeMPn2200-2/2001 cle24/08/2001, que instituis intra-Strutttrà de tfaves Públicas &asilezra -4CP Brasil 



DIÁRIO OFICIAL 
Rept-Afina rederativo do ~MI -Estado do Bana 

SALVADOR, CRIVOMBRA 22 DE SEIEWRO E 2022 ANO [VII - N'23306 

'402414.100 acrenSel o amoral adrálidiao cie peçam e acenados rara manutenção da mamem. 000040 +900 a Lerda. ca 

8c:ced4a:ia-avo Medicado de Pave A•88/BA. efrevée de edelema de Rapado oe Paços Neel.,  DeeAmIAInninEad add° 

irado aopla.mene das morosas wit apara-dee 14100 horas do dia 22•00,202: . 010000o do a0ShITINIta dal propostas até 

as 08.00 beide du da Of/10,20a2IlleaSeeree Pdaaleal. abata das propostaa serer, às 08,0511ease do dia 091012022 01,4110 

de +0.0110,0.001,0 Inicio da sambe Nela' Aerd 11 30 »Pres do iee 0041002022(00400 de Blaidla, ritermee ao Pendo 

EletranrCon• 03112022 IrrrOMM 71n49..0(8 a cópia da Eatal encentearade roa fites WeeelendoraLbe e needdraraidoosegav. 

brilllinifraffleS atm.0 poderão ter obtidas na Sela de LicitaMi0.. Sede da Prefekura IrmiOpal. no 00410 40000,00 do 

Iara Aoas enate cio eme reeleiturepteept08 @eamateene Eaetedem Da" FEEL.. 0o`...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 

AVISO DE UCITAÇÁO - PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 O IlumeIpe. de Sante ta., viska- 00. 

('0000 eonheeimen,o .4,4 adensados 0,10 01101(4 Sedação PREGÃO ELETRÔNICO 90 0003022.90 000100.00 II da 

nulehro de 202.2. As CO,.1  00 7(1, WYMtglacoei-e.conter. tendo mem GARAI. ined0000de04102542762).. Calai ehapreAvel no 

hap_dperSanIallarnideedOnaba erlpidenagicialeraI PILEI 0091400 MulliCided Plaina iellaallate08 CO enfelaÇO 

efabank, apl@eserdanerledendortaluajorbr. dedo 'P.i. da ~da. 1009/2012 AAIIMb Ideon Merquem da Eiva Penedo 

muree.ael 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 0102122. u murocipto de tient. Peada 8 Vadie- Ela, 

fá 000,1 00 c040301e010 doa a0e0e802ca Ade Ralhará Ildeasalo PRFGAO Fi ETRE/MC.0W 0100022, Ne In.  910(09) . rola 

da outubro de 2022, de 11.10. no 08 arme Peadwee-e-oornte. tendo 0000 00(0(0. 000(000 00 Praças pema fuoura e eventual 

aeppeape de egeLoaemeape hospedares permanente.. °enrama pregam. 1000 0° 1110.00000020.02020 o (001(01 10. 

200001'b° restemo aspedacaplee quenndadoe a depreleaa manardes dama Pada A MPeeeeo Tam,  de 14088000 0810
depondo' :10 0000000, lelleaeomaaaamenseeneluneetenerensaoketen 00480 Oliae. Oe alunielpica M.me KL:encales 

8 endereça elaeónkoIcaleadembernaradavitariaitaigee 01 Sena Mana 8 Vildne. 10002022 *010,0 Elide Marques d. álva 

- PreAda Mondada 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 o Sado do vis at 
leva 0 nenhneernento ±145 ireereest nue rezdaari tiatapen PREMO ELE-TRONCO PO 0110E22. [rd 9162tlej .0010 

8 outubro de Ma ta 101, no 08 voreeackatOesatoorahr. 1,1010 000000 ONeed RealStro de Pegas rera toara e eventual 

agemaan de /*amamentem Anaritalares permeaste, COrIrCIMIÉ proposta 0,20 10° 11170.660001E1200-03 pua o alee~1 De. 

dast Baba. coneenne espeeekaeões. euanadade Odaerdeões ennetanleddeamEelltal cessada...o Temia de Raterénela. Edite. 

diseunivel raa endmeda lelipeeprmarLawariedarrbrialladmpeneaokial oly (Dago ORM da relorritae.e). +400100 01100000Ç001 

no endelert. eledifolinarpleMndenedallarrOrle 11.000.04 Santa Mana do Vibra 161042022. *04000 Elmo Marrou da Saara 

010000 Muddloal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

EXTRATODEIONTRATO PP 023POTE Tairm,13,0.12 - , entrearai DIAMICI010 O( SANTA RIMEL CASSIA - BA e LAAN 
&AD1C 100011uF5 011.4010 Mal yeepaalapanaa Com.e* de eeareea eepedadzacia eme Fenecimento de Óleo Crie-sada-10 
cura orestaraodesenows dr premem 4000400.0e00/woodramoi pimpem dempardos. ou &mora mumnotodommto Mondo° de Mora 
Ma de Irada MAI. de acordo roa o Plano de Trabalho e sem ramos, no Peroro de Coneada 00, 020,2022.40 Compenho do 
Umovoldiroento +00.0 00010+00 CO?, smododa a acocada de IllYMINIIIIMIStO 500 de Laudo da meia yagaasakead. aia 0,19 
Alta red. e fl ete e nova centavos) por litros. anelando o mareenu de R$ 183.5.96,93{ce-rto e oitenta • nas mie 'Areenta • oitenta 
era. dadenoverdae IPM tent~13.1ra de' 13.567 t.nle e 12.1~1. SeteMtIOS de dle,.15e1510. a 
••-•fr, rninsinnwnte, ronrom,' oronwa. fonmen.ntes.  do  12 Nom 'nue:"...  too - 

- eferesineenede reme...anda Eaado - Garoe 0a3a do (Lheem  400 d•WlernbIls )022,3Zé rn: booé000doosoto 
arada° e Lean 'adite Porldipee Alma o. respectivamente o40100e810 e peio Contratado.Sarte letede Cassie MAL XI da eetembro de 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO TP 0041E022 O atenda munielow Atempe arte 8 Cinte 00 000 Muer atritualSem 11004 
e e...siderando a regada-Ideie de am.o ae ma. corro,. ene irmeeseadas e a meuieeae aded o resultada. a saber 2111da 

dei 000000400 00 empam de omeços or. encenada dvi• para premorgo oe arrama na ormirmamor mora du rum, or armo ameapdar 

na 1000 0000 Muniam eampeeeedeeda fenecimento do material e mlo de abra tadoú,0.ã oosçl,t. 0000000000 obra, conforme 
capeada Ne 0502027 d. sdedLad &Me de Sede de uh. - amas / Fundo edadad d. sadde -'05- ELA Yeeeselee bebe& 
ee000e800I0e addee ean oared saem, e, xigapi.  • I 
tonem adjt•OU o 00(000 0(0 emente 000040 ao Mara o:enraiado nas tonetedes amo neelcanarles Santa ate de rase. ICAL iodo 

EXTRAIO DE HOMOLOGAÇÃO TV 004/2022 o PreFerto l'AxnApal A Dona !A 00 Cisma 100 no uso de ene aliançao 
lega, e de-edema*, o resulandade ardamo auma ÇO.TPPilel nelereseadre e e populaça° em gen, o deaeado a ealueellidebr 
0e00010.ao8*0o00' de %RIÇOS. MN111•11. 41.1 aa.a drapeai, de sanava ne mas:1Mo do Peno ace00de000(00 Glbrktl. 

Coma:rio ar CW2022 rto Senretarla da Saade deEstado8 Balda - 5e5All / Fado Peada& da Saúde - aFS- EA. WaffieraLdall.PlaS 
TERMOWISTRU Baru, cem 033CP.Marorom-M- a • sovo. • - 
moam homolora o *oro do moremo amorno ao futuro rommodo 00000ourofer. orar mersionadm. Som Rrto de Osso Ma 15 ar 
serrroPro 0 2E22 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO GABRIEL 

Amo coNvccw,A0 UCITAPITES CCelCORRÉNCIA PÚBLICA e 110022030- o elu00010 de SM Gabriel-EIA, ha sales 

len, na proeenen iumorin ela Conearnanela NONCi dale o itatIO0214022. Oleado, Conlralapeo de e...ma especialidade para 

execução 00 0000 do ensona:mo pira adequa* de mirada vrOnal no Muniella0 610 fiabo060000.0000000 torvara° CM. 

Econdmied Federal- SICOAIV 107942.2020, de mondo me eepeeihraçAse taretentee no Termo 00 000(0000 Illeemenal 

nenen". e Ideal odeie clesUe edeoa nue nes decorado o mam Mirar sopro o Mormo. ele cede Leeiel Atelenea-

moela deaba wdeena,uerdedneoeesão publicada rd 080 Dedal, que os mapecirros envelopasdm Ileklardoe roma mealha:. 

wasordadoe. exame as depeasaaja paradpantas para a contieuidade doearatedleaseabenura com ardeseddsduedredace de 

be01dee8 Ter IffialE.10 FIO dl@ 2221/09,1022..09:0055. Para iltomny-b. era 8198 das 1001000012101,00.00004 

05 dias Ideia no Seter de Lieitapeas.eaudadna Peada Largada Nada ne 132- Dato- São GabeelHIBea. adidado einag 

vanmeraausibralaaseraLeone LocaisRad:amai Siva Gorada Prmidanur da CUL 

MUNICÍPIOS 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM 

/MED DE LICITAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 01902030 - EA re 1231.21122 - 0808 - ale 05 cie 03(0010 00 2022. 00 

090OMM obter Contrakçâo da erootess 010emainela an aelateçAn 880400 de 0000E8 0. PrwmeLae acemAee ame 
eaeolos ofle'ele perto-cie. aa rola Opriatianal da Prelada. Menelpea do 001(0(0 00 Boafrn - AVISO 19 LICITAÇÃO 

- PREGÃO ELETRONICO 07712072 • IA Me 1072/000 Anseia - dia OS de calabre da 2022, ire 00020r00. Graary. 

Contrataram a amurem rai leadaçao de Medem para transporta malas emendo eIsnoor noalemdedos oe Soreotona 

Muniapol do 0800(4108 6ltaielp10 deSerem, do Bonfim- 1100± 00 100027 00001 delnontras dna niamameles 

adamemnenta no sete do Liameipo arravris du aarr tremsenaueclabanewabaposeld peiak Licespleasl a kapeadoarr. arg.Wee‘e-

nhonfoboeleniedilaia (000010000( 0200 a Carnissan emenanefien de Soa, dee aden as 12:00. pelo cemail copal. ar:~ 

liolnyal.emt. cru pelo lel. 0118.41-2725. Arrede Reis Madurai. - Pregoeiro. Pulakwe-so 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

AVISO DE PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO PP 010/2022, 0t04o200 'I °PALIA Lie 
ERMO ri' 01012022', no da 04.1102022 ão 79100000n, pia a Pfnl SOmirMS dl anganharia para a *Ana a 
niadeerieepato do es160ie furt11 na sede dOSÉO klunietpio de Taladas do Reajo Velho. calado da Bali, Tebeane 
de BI* %Mb, Salta, 21 da ~Moro de 2022, UM Fitado 0.11M 000-00000 0. ardrIlniSeadam 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDA 

eaRrro oc TERMO *movo. FSPECIF• lorareM Temo AMMO para prInnaçâo eo vem do amarelo de Tomada de 
PUNO n.007-2022. PAFITES: MUNICIII0 DE VEREDA E VERDES VALES INCORPORALOPPIE CONSTRUTORA LIDA 
OBJETO: 0140(0:010 10, unidade de prodwamento de %rinha e lésela can 188.08 de egtepamenlm liéS ão 
T0117110 ela Cwrrênio 005 0(00 si cdebgatn a Cornpanhaee De0e00v04v4001000 e Ação Regblal-CAR.,ificulada a SeVatana 
da Dearnaleimerdo 7u0a3011 man natnasc. N0001401:06 mss., DATADA ASSE:ATUM, ~Jean 
ALTERADA CLAUSULA QUINTA. 

EXTRATO DE TERIKIAIXTIVO. ESPÉCIE. 0,109 010 -,00110A11100 00000000000004400 ~O. de COntra10<le tomada tle 
preço o'01±0(22. Pane Er. MUNICÍPIO DE (EneDA CAB4INJA CONSIFIllialA LIDA. Mel 0, Cuhat~ do 
~MOO, Oonforie Terem) de Caturrar] •0 021(20001001.000000o0010 Superintendildri 408 000001140 ESMM 00 
%HM SUDESEI• C Malar, de 4003. VAIAM: 011675.42 vichoan, Palmeiem 'MIADA Assam lua*: 2230042202 
ALTERADA CLAUSULA. ouorm 

~IÃO PAINE-011~.0.0 
00VE0I40 DD ESTADO 

Digitalização, microfilmagem 
e guarda de documentos. 

Sede t 

70 5117 2517/.o545 

ris...N....96a toa Jgo..tir 

COPIA - Consulte informação oficial em www.dootegba.bo.gov.br 
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T DA SAiU 
PREIEDIUM LIDNICWAL DE CAMA 

Dabinate MUS 
CEP; 4t11164100aDia 1311Katt/0001.40 
- C4ain.•4010¥029~~1811/~~.~Mildranak 4M0400 

porermv, ND 171 DE ed ou amo oe ama 

Designar semideus ~pie peie fiseskar 
munem= madaram paio Muscialt 

O PREFEITO NIUNCIPM. DE EMITA TA DE Cala, Estado de Dant no 
uso de suas atribuições que Ws conta o InaliciVilt do Ast 83 dela Cisanice do 
Municipa, resolve: 

Art l designar para fiteadur os contrai= 
seguintes servidores: 

I - Alas Sueis Dirbame. (Chefe da OMS de Caia Avedudo • itianmia) 
como focai dos contratos celebrados peie Secffital• Multi de tiaúdix 

- Thaen Augusto de Uvu RS, ~loa de Educais» gamo Soei doe 
contatos celebrados pau $4COSIO ~MOSde akciseee Caiu 

lii - Deras Rebato Mago, SOSIMMB TiCnICO da TMPOUM1.0 COMO fiscal 
dos demais contidos osietudoe pelo lifunidpio de Senti Rb de Ceia 

ditidhiantge o 

SOME qualquer 
dúvida com os daneis Moles uniestentim de ~do cumprinanto 
dos cláusulas neles estabeleades; 

Constituem aelbuieeise do bold ore 
fiscalizar a amando doe ountudias sob sus sesatmsabl 
abados observando que lhe arnalas, Sabat 

ao" acompanhar e 
e anda respectivos 

Codificação Digital- ISUVWL2Y-JASUSNGB-CCBEINIXFLOSIORRTY 

Versão eleirdmce disponível em https/Idoem.org botalsentantedecessie 

+lento assinado digitalmente conforme Mhto2200-242001 d e24/081201n,que Instituía ~Sutura de Ouves Públicas Brasileira -ICP Brasil 
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~DO DA BAHIA 
PREPEITURA *Ma bE UNTA mia DE CAStA 

Gabiaiste de Prateais 
CEP: 47.1604100 ONU neab311.0001414 

set 0~fiemitinn.4~1Witált diSet - lk-eIZI60428 

1 - Propor a oalabrapito de adiavas ou renabao, mando raommado. dato* o 
prazo de vigereis do inabomenlo apinhai imb sua ranbillidadis 

2- Manter controle eamittedo dos pegaram** ~Mos em ardam cronológica 
do para qta o valor do maltrato nkr seja ailberadcç 

3- Camada formásseis, é unidade frimpefenta; ano MaitiMas ~dos doma 
contratada, as kreguirddedee caneta passivaile de pabaldidth 

- sorna é ~lede eembeteme, eeelmakeentos teme de Gata* sob sus 
responsabilidade; 

6 

8- Manter sob sua guarda cdpla dospe 

7 - Encaminhar, a auflsdscarp
cronagrama asico-lbanciaro,~a 
contratada, 

8 - Confrontar Ork preços tt 
estabelecidos no contato: 

ca e tem" 

da no 
Pols 

da NoS Read com at 

9 - Receber e steder Notes ~sia e wirkiliklas sag ~ma soinpaitamtas, 
fistailzando a ef~0 dias peownenidi erde debe premes em cada Salnuento 
contratual No caio datas, atfotopMbaras medições 41 410 moda ~adia tbreto nas 
abais conferir em corSanto dern O MiScaanTado 

~cação Digital iSCIVPit2Y-JA611"13-CC6EiCasteNCPâtti 

nto assin 
Versão eletrão:cri disponível em, httpsildoentorg.botalsantarrtadecassia 

o digitalmente conforme 14411 is 2.200-212001 *24~01, Queiturdere~audde Chaves s Bras/leira - O Brasil 
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12 - &gr** *o Pç**. * apOtosgioá pornhode. qoaS houver 
dooanpriman olátoiuts teittu/O$11 

14- R00141rar todas atif 000ifikleffit sunOtas tknoto sos** ciNots 
*Abula dev4Oss pemlidinhos do oo/SO* 

orotoo$1* teoga rooáraina ou *MOS *À 
do ~In, Otitst 4101**0 INI1 que.. 
~MS át tomo* ou a nOottors 
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IIISTADROA BANIA 
PREFEITURA numa na son RITA ~GA 

*Rime de Peetes 
CEP: 4T.1694109": 1119ailt(900149 

Tnorsis Phition Cia Papaerhiárala~ -Sadatitat et -CEP ateie 

19 - Aprovar a medita) dos ssed$90* efettametts realizadoa em consalencia 
cama regime de execuOlo omeleta na coneeitis (eladalamlaulaimal~tionaliain 
de serviços que não foram badelmodaexecutadosT 

20 - Comutas a sutefldade tupesiat, em Seroso laia qualquer OCO,* VS que 
requesta decisões ou movidédada ulleassam as compodbOca. MI Soe de risco 
ou Iminência de psejutroao lidas OS 

21 —Deve patamar. junto ti sd aiS. quedas fiam de dikasktede 
ou impont46o:3e pata st ~sinto de ata ~udu tom benfilliceçao dos 
elementos impaddwis do artatdcicr da sada* otall doo peSdtndas Ida" que 
porventura entender oablvets: 

23 - Em& etestatka de anila* doe amenos 
atestados); 

24 - Deve abarem a Nonas 
as reeponsabidades do &cal de contraio 

25 - POtieflk lotar 
antecedendo: 

ri a devida 

29 - Deverá em r z Modo todas os ~nadas com a 
execução do contrato deloontrado *que for Mialeltili0 reguadzialb das talas ou 
dededos observas ama% do addlastaos ama um Probo* 

Certificação DRat TSLI14NI2Y-J46USNGB-CC6EWOri-CAIC1'LNTY 
Versão eletrônica disponível em. hapsildoem.orgbilba/santareadecassia 

cumen to assinado digitalmente contorne AfP tr 2200-2#2001 natie24" que inwtulfli*nsuwwa Chaves Brasileira - ICP Brasil 
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PP:~ 

CEP: 4tUÓ4Ø aJt 
Travam Minore Mitlf( ea•Sika~n~ 

27- rabo devo eaviços Me mallearbm, moderlaropagemardo de astvipas 
itac entattaricts expedir nome Moa Int ou erra demiesulo com o itatenelo, temam 
maioral ou serviço com ~Mate infra 5COnlreleda, pearSus hetabedas ou 
Dervixe em desecortb com o projeto básico ou Irmo de redirliacie, comedem ecilarce 
trai/vida: 

28 - Se manter StortMalo com rege* doa pias com rk itiationlével pelo envio 
de dados aos Tribunais deContes dee Mandadas Eleato ind 

29- o dimmunsprtmetdo dist~tairdoe Met* Mdbradowso 
Fiscal do Contrato, kiSul ria Instaurada* ité pf00141113 IldntinilMWMO diaoMdtes pare 
apurara respossabilidade MN, penal elos sistadtés, além do que SOM iseiponstma 
por queimas tinos decorrem* a *ventania multas apitada peas Tribunal de Contes 
doe trictic~-tetst 

30 - As decisões • pnw0~ que 14*00 
~COO $03f solidadas a seus &abres em derma 
convenientes. 

Art - Eab porton, adiro nadada da sue publicação. 

da* 

An. - Revogam-se aialadtated sri tomado. 

Publiqueme, registraste ettarreme, 

Gabinete do Prole Mianicipel de Sara Rita da Carelts 04 deMetro de 2,812, 

~caça° T81AW12Y-JA61.15NGB-CC6EWIJCP-CNCPLITTY 
Versão eletrônica disponlvel em. hapslidoem.org.britaikantenterlecassia 

urnenro assinado digitalmente conformeMP 2200.242007 cat2410Stqueltútitui a asfraaditaaves Públicas Brasileira -CP Brasil 


