
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-13a CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 150/2022 — PREGÃO PRESENCIAL N". 028/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato n°. 252/2022 

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, odontólogo, 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, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, 
na qualidade de CONTRATADO, RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 42.592.582/0001-92, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na V Super Quadra II, Quadra 05, sie., Lote 18, Sala 01, Bairro Centro, CEP 72880-422, na Cidade Ocidental(G0), neste 
ato representada pelo Sr. Luciano Almeida da Silva, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Quadra 16, Lote 08, Bairro 
Morada das Garças, CEP 72883-760, Cidade Ocidental(G0), portador da Carteira Nacional de Habilitação n". 00761791606-DETRAN-DF, 
Cédula de Identidade n". 1.900.624-SSP-DF e CPF 716323.011-72, conforme cláusula Quinta da Primeira Alteração Contratual de 14 de julho de 
2022, em continuidade e conforme autorização constante no Processo de Licitação Pregão Presencial n". 028/2022, originado do Processo 
Administrativo n°. 150/2022, tendo como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de assessoria e 
consultoria, estabelecido em Brasilia(DF) efou em tomo, para atender necessidades deste Município naquela Capital, objetivando o 
acompanhamento de processos/audiências, protocolo de documentos e demais ações de interesse deste Município junto aos Ministérios, 
Secretarias, Fundações, Autarquias e demais entidades do Governo Federal estabelecidas no Distrito Federal, 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, tem justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira — O OBJETO E VALOR — Constitui-se o objeto do presente Contrato a prestação de serviços de assessoria e consultoria, 
estabelecida em Brasília(DF) e/ou em tomo, para atender necessidades deste Município naquela Capital, objetivando o acompanhamento de 
processos/audiências, protocolo de documentos e demais ações de interesse deste Município junto aos Ministérios, Secretarias, Fundações, 
Autarquias e demais entidades do Governo Federal estabelecidas no Distrito Federal, conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT 
VALORES 

Unitário Total 

Único 

Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria e 
consultoria, estabelecido em Brasília(DF) eMu cm torno, para 
atender necessidades deste Município naquela Capital, objetivando 
o acompanhamento de processos/audiências, protocolo de 
documentos e demais ações de interesse deste Município junto aos 
Ministérios, Secretarias, Fundações, Autarquias e demais entidades 
do Governo Federal estabelecidas no Distrito Federal. 

Mês 

comercial 

12 (doze) 

meses 

R$ 

3.900,00 
R$ 46.800,00 

VALOR TOTAL (quarenta e seis mil e oitocentos reais) R$ 46.800,00 

1.1 — Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) se reserva no 
direito de, mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto, resguardando o direito do Contratado, quanto aos 
serviços executado& 

Cláusula Segunda — DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO — A vigência do presente Contrato e o prazo de execução dos serviços será 
12 (doze) meses, 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 Rita de Cássia (BA), 
se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do venchnento deste Contrato, 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 qualificação exigidas no 
processo administrativo. 

Cláusula Terceira — INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS — Eventuais interrupções da execução dos serviços provocados por motivo 
supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverão ser 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 Quarta — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes Dotações 
Orçamentarias: 

-Unidade Orçamentária: 02.03.000-Secretaria Municipal de Administração 
-Projeto/Atividade: 2004-Gestão da Secretaria Municipal de Administra 
-Elemento de Despesa: 3.3.90.35.000 — Serviço de Consultoria, 's 
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-Fonte de Recursos: 00— Recursos Próprios. 

Clausula Ouinta — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — O valor dos serviços ora contratados será de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e 
oitocentos reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), cujo crédito ocorrera em 
até 30 (trinta) dias após a entrega da Notas Fiscais acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal. 

5.1 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços contratados objeto 
presente contratado, de acordo com as condições constantes no Processo /icitatório e na Proposta apresentada pelo Contratado, constituindo-
se assim, a única remuneração do Contratado pelos serviços contratados e 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 adi mplemento 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 pema 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 dos serviços, a partir da qual será observado o prazo 
dc 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 
Municipio de Santa Rita de Cássia (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 

Cláusula Sexta — REVISÃO DE PRECOS: 

6.1 — A Contratada deverá demonstrar de maneira clara a variação do EPCA-Indice de Preços ao Consumidor Amplo no período. 

6.2 — A não apresentação da variação do IPCA impossibilitará ao órgão gestor da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia de proceder as 
futuras revisões, caso venha a contratada solicitar equilíbrio econômico financeiro. 

6.3 — No caso do detentor deste contratado ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, 
encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço tinal. 

6.4 — A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da Contratada lista de preço expedida pelos fabricantes, que conterão, 
obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

6.5 — Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará, para verificação dos preços constantes dos 
demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras Wou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de indicas setoriais ou outros 
adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa 
de escolha de critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

6.6 — O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela 
Contratada será mantido durante toda a vigência do contrato. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico 
durante a vigência do contrato. 

6.7 — A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação deliberação no Diário Oficial do Município. 

6.8 — É vedado á Contratada interromper o fornecimento/serviço enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste 
caso, sujeita às sanções previstas neste Edital. 

6.9 — A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que delas poderão advir, ficando-
lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

6.10 — Ao Município é assegurado o direito de acrescer ou suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nas 
mesmas condições inicialmente e pactuadas, conforme § 1° do Artigo 65 da Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junlao de 1993. 

6.11 — Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do aumento nos valores dos produtos, que 
comprovadamente afetem o equilíbrio fisico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo opde se discriminem os novos preços em vigor. r 
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Cláusula Sétima — 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; 

7.1 — Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA); 

7.1.1 — 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; 

7.1.2 — Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na Tesouraria do Município de Santa 
Rita de Cássia (BA), o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação; 

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

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

7.3 — Em caso de 'elevação da multa, o Município de Santa Rita de Cássia (DA) 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; 

7.4 — Caso a multa soja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo. 

Cláusula Oitavú — FISCALIZAÇÃO — A fiscalização dos serviços caberá à Secretaria de Saúde, por meio de preposto da Administração 
formalmente designado, na forma do Artigo 67 da Lei Federal o°. 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; 

8.1 — A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços 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; 

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

8.3 — Cabe á 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, 

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

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

Cláusula Nona — 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: 

9.1 — Assumir integral responsabilidade por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e 
providenciaria, os quais correrão por sua conta exclusivos; 

92— Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 

92.1 — 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 paru menos, conforme ocaso; 

9.2.2 — Ficam excluidos 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; 

9.3 — Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o Município de Santa Rita de Cássia(DA), bem como todos os 
materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EP1 e os instrumentos necessários à execução dos serviços 
contratados; 

9.4 — Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidos no Edital, na condição de vencedora 
do certame; 
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Cláusula Dez - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos provenientes de vícios c/ou 
defeitos na execução dos serviços contratados; 

10.1 - Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA), 
para reparação desses danos ou prejuízos; 

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

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

Cláusula Onze - 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 a execução dos serviços contratados ou em decorrência deles; 

Cláusula Doze - SANÇÕES PARA O CASO 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 Infrações de peauena relevância: Advertência; 

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

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

1) Multa dc 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 ne. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos na execução dos serviços, 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 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. 

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 timão, cisão ou incorporação, sem previa autorização da Administração; 

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

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 9íkoiiato, além do limite permitido no § I° do Artigo 65 da Lei Federal n". 8.666, de 21 dc junho de 1993; 
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k) a suspensão dos serviços 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 totalizam o mesmo 
prazo; 

1) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços 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 Treze — 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 Quatorze — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia, Estado da Bailia, para dirimir questões decorrentes 
do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

Testemunhas 

1) 

CPF 

Idem 

ur, 

Santa Rita de Cássia (BA), 23 de novembro de 2022. 

JOSÉ 

RUAH RE TDA 

2) 
LCLO 

CPF  C - o t _) 5 

Identidade  frSi à et c, ir-% a 
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Irt IN 1 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

TIOVI~ %%sor tHeSena, sio centro de Santa Rita de Cássia-13a C :47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2022— PREGÃO PRESENCIAL 028/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Fciü:j7 53h A 
30. cfc 0ov-iastaxo 

Contrato n° 252/2027 — Contratantes- o IVIUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA) e 
RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 42_592.582/0001-92- Obteto do 
Contrato- Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria e consultoria, 
estabelecido em Brasiha(DF) e,'ou em torno, para atender necessidades deste Município naquela 
Capital, objetivando o acompanhamento de processos/audiências, protocolo de documentos e 
demais ações de interesse deste Município junto aos Ministérios, Secretaria& Fundações, 
Autarquias e demais entidades do GovIETI10 Federal estabelecidos no Distrito Federal; Valores:
total de RS 46_800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), correspondendo ao valor mensal de 
RS 3.900,00 (três mil e novecentos reais), pelo período de 12 (doze) meses; Fonte de Recursos: 
00-Recursos Próprio& Vigência do Contrato- 12 (doze) meses-, Data do Contrato- 23 de 
novembro de 2022; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Luciano Almeida da Silva, 
respectivamente pelo Município e pelo Contratado. 

Santa Rita de Cassia(BA), 23 de novembro de 2022. 

Tuany de Vasconcelos Gomes 
Pregoeira 

Certrecação FRJUAALEJ-5UTPLO38-71c1WORS-Z2ALI4MG 

Versão eletrônica cftsponivel em httpsiAdoem.org bobalsareariladecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2,200-2/2001 de 24/0snea1, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasile a - ICP Brasil 
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MILANO 
PREFEITURA DE UNTA RITA DE cÁssi 

dO ~lato 
CEP: aiaceo ti.j 13,5110411/000540 

Pneu* Profroome Heings, iht -Cate-Sticle~hdiellawaiditOtk-Somitaile*(**. 

PORTARIA IP 17P M ElE4AREIRO Tf 2022 

paia fiscalizar 
Pada 

O PREFEITO IOUNICIPAI. DE !META atm cr Can& Estada de Bebe, no 
uso de sues atendidas bre asse cardou a Meie Wide Ad. 53 de Lb Cutia tb 
Municiplo. nascera 

Designar pata liscatizar as Pelo 

- Aline Senta Ilartos, PIS da OMS de Can ~Sr e Audiblic) 
03M0 fiscal dos contratos arrictiradcs para 8earebda ~OS de litalda 

II • Tucano Augari de les Reb, aelas de Riucargarb Como Med dos 
contratos ceiebradoe para ifiderelerla allinitibl da Educa.° • Cuba 

- Enatar Reiraddo Aregio, plaskin Uanás de Taioba armo fiscal 
dos dernare contrates celebradas pio Iltin b de Sada Ria de Cocada 

Considerando que o fiscal tki tonna das 00fl140rdetaltadalnente o 
instrumento contratual e o sditd Ra debelo a ser fiscallaadb anotando arn registro 
citai° todas as ocorrinclas ItikabrOlgáli •MOU0a. tiovenikt lanar quedam 
dúvida com os dama aias ~entes da Admitist~o para is lb* cumpilrnanto 
das cláusulas neles esta~ 

Couber ~ars do Iscai era bugra& coardear, accericarber e 
fiscabner a inacuodo dai anelar sob sua readree e are resparbime 

loterias observando que Pie corS Par" 

CestificaçâO 15~9:.1MUSNC313-CaliEWLXP-OVCPLÍITYI I 

Versão eletrônica disponível em hilps/Arbermorg bribatesantarytadocassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2200-2(3001 de24019,2007,awin4dna a binara dethaves Púbiicas Brasileira - ICP Brasil 
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• 8— Conftontat os preços Entuant4ó~ ~sita de Nata Fists 
estabelecidos no cora 

Cestifcação Digitát -JA6ti&SCat 
Versão eletrônica disponível em: httpsikberisonaotaisantaritadecassia 

cvnføwneMPmflQØ24fl*34*i2Ofl4lJetsttt$a4*a4stMtndêc#s*SAhcas4ra$Uefra CP



10 - Votas do 0Prododoordrognepooll000doso dia~oodlods acordo 
com o estabelecido nobadrumenes catabast 

• 

• 

11 - Nodtitar a tones,* 
Sas ou paro &Muar a u.*.401nii

houver 

nicandned ou sidedidolio, ao 
polo o tido do cateto ri com a 

ou nollardee de Seus& ou de ~Ws 
empregados; 

18 - Deve Meiem fio iodo ou em 
em desacordo com o coneatIX 

17_ Bege. dos  

18- Exige o cur~00 doa Sato do tordrat • tem ~voa 
~ficar a Santa deposto( annantransas vodad000r~db, oot onimplori

Ceai/cação ittiVlaa2Y-3A~GB-CC6rite 
Versão eletrônica disponível era htipsildoemorg twbeilsantardadecassra 

Documento assinado digitalmente confiamie Ml' na 22004)2007 rie" 041~4 Woingittaalfinsindus- d e Chaves Públicas &ata Brasil 
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Documento assina 

Versão &MT" Spon" brios/ .org Imbelsarderitedecassio 
cfigitailmente costume MP 1~04.-~egnainfingnsde-Chave tCP Brasil 
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Versão Mein:mie-a disponível em. Mtpsheoem.org.brilealsantardadecasse 

2mPfl2» **4$OreVeeMitilla~t~ deChAVeS ~ficas 


