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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

.

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 .

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra[ no Estado da Paraíba, .foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notai e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, enderêço
https:/lcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDUSTRIA, COMERCO E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24112/2020 09:22:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o 11(
1°, 101 e seus §§ 1 0 e 21 da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Basto,
poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-rifl
autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

-. -

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
Código de Autenticação Digital: 15902312204476222748-1
4egislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei Estadi.Ir
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N° 00312014.
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O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
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Praça da Bandeira, N°55 Centro
Tel. 74 3645 1103
CNPJ N° 13.90870210001-10

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO-BAHIA
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P4° DOPROCESSO

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

O
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO, através da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

-

Rua Juca Marques, N° 27, Centro

Sede, na cidade de Campo Formoso

-

-

g

SME, inscrita no CNPJ sob o N° 30.050.64610001-44, situada na
—

'

Bahia, CEP: 44.790-000,

.

ÇD

DECLARA que adquiriu Uniformes e Tênis Escolares para Alunos do Colégio Militar Maria do Carmo,
junto à empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., portadora do CNPJ N°

2.

03.230.91510001-81, situada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N°76, Centro, na cidade de Feira

("1

de Santana, no Estado da Bahia, CEP: 44.002-740, através de processo licitatório Pregão Presencial N°

00412020, Processo Administrativo N° 03012020, onde esta forneceu os produtos conforme abaixo

E

E

discriminado em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer SME:

2. 2

-

*OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a Seleção das melhores propostas para Registro de
Preços, para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes e tênis
escolares, a serem utilizados no Colégio Professora Maria do Carmo de Araújo Maia, Gestão
Compartilhada PMBA e Prefeitura Municipal
Sistema COM, na sede do Município do Campo
Formoso Bahia, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, conforme especificações do anexo 1 do Edital.
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*PRODUTOS FORNECIDOS:
DESCRIÇAO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

Bonés
Calças
Short-Saia
Camisa Manga Curta
Camiseta (Educação Fisica)
Shorts (Educação Física)
Cintos
Sapato tipo Tênis
Meias (par)

500
500
500
500
500
500
500
500
500
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*VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO:

ih

R$ 190.800,00- (Cento e noventa mil e oitocentos reais).
o di

Dat)

*PERIODO DE ENTREGA DO OBJETO:
15/12/2020, conforme NF-eN°11703e 11704.
.
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Declaramos que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que a desabone
até o presente momento.
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Campo Form
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BA, 28 de dezembro de 2020.
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ROSÂNGELAMAR A MbtffEIRO DE MENEZES
PREFEITA MUNIC AL DE CAMPO FORMOSO
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Autenticação

Digital

jus br ou consulte o Document

Data: 25/0112021 17:43:18
•
Valor Total do Ato: R$4,66
Selo Digital Tipo Normal
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http :IIwe-w. azevedo bastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedcbastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paralb&
instituido pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de nora
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: A9C12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pod Ø
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, ender'
https:Ilcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAtÜ
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDÚSTRIA, COMERCI(
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto ri' 10.278/2020,
o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n°13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de digitalização
documentos fisicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

- regulamentou

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7 ° , da Lei Federal n ° 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2610112021 09:40:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com Q,
1 ° . 100 e seus §§ 10 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Basi
poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de ier
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Códig
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponivel para consulta em nosso site,
'Código de Autenticação Digital: 15902501214685718909-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n? 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei Estadual
8.72112008, Lei Estadual n° 10.13212013, Provimento CGJ N ° 00312014 e Provimento CNJ N° 10012020.
O referido é verdade. dou fé.
CHAVE DIGITAL
1 855f8528a4975396c6357c6965edcefebe392fe10rd25df8a2bf2ba643c753bcef2461 79ãef5fa4Obcb4là
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-4$;;

Pr°s]ddncia dE, l]epuh!,ca
caoa ovo
Medida P,üv]O1, i N' 2.200-2,
de 24de ao5]o de 200].

CP

Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

a

FEEA DE SANTAt4A

MUNICIPAL DF

V4g 5G3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ti0

A Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de santaba,
com sede à Rua: Nilton Vieira Rictç, 980, através de seu representahfrl--legal abaixo subscrito, atesta, para os devidos fins, que a empresa Gd!S
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n0
03230.91510001-81, com sede na Rua Vereador Demócrito de Lima, 76,
Centro, Feira de Santana/Bahia, forneceu fardamento para os agentes de
trânsito lotados na SMT, frutos da licitação N ° 01812016 Pregão
Presencial N°012/2016, conforme relação a seguir:
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E
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DESCRIÇÃO

c.
á

1

BONÉ BRIM COM 2 BORDADOS

Unidade

600

á

2

CALÇA DE OPERAÇÕES

Unidade

600

b

3

p'fi

DE 0PERAÕESN

Unidade

-

655

4

CAMISA DE VERÃO

Unidade

600

5

CAMISA BRANCA

Unidade

600

Feira de Santana,

A!

Rua Nilton Vieira 1
Feira de Santana —Bahia - Tel.: 75.31
www.feiradesantana,ba.go

o

cWJIDADETÕUÃNTIDADE

Autenticação Digital Código: 159023122007811 50952-1
o Data: 23117J2020 17;27:05
Valor Total do Ato; R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60822.VLJQR;

ti de novembro de 2019.

'ri

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a
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Av. Epitáclo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (63) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5464
http:11vv.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.rlot.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e TuteIasci
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na reféiiba
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 .

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÕRIOAZEVÉDOBASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíbaoi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notae
registro, composto de um código Único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, enderéço
https:Ilcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E , SERVIÇOS LTDA tnha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDUSTRIA, COMERQiO5
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411212020 08:27:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos de acordo com o.
1 0 101 e seus §§ 1 0 e 20 da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo 6atósY
poderá ser solicitado diretamente a empresa GOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica©azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:l/autdigítal.azevedobastcs.not.br e informe o Código de Autenticação

Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 15902312200781150952-1
nó 13.10512015. Lei Estadln
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 6.935194, Lei Federal n ° 10.40612002, Medida Provisória n ° 220012001, Lei Federal
6,72112008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ Na 00312014.
O referido é verdade, dou fé.
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GOVERNO

DO ESTADO DA

ri

BAHIA

sudesb

SFCRETARLADO TRA BALH O , EMPREGO, RENDA ESPORIE
SUPF.RINTENDÊNCJA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA

--

No

DOPRQcE$31

H
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fias de capacitaçiio técnica que a empresa

LTDA., inscrita no CNPJ N° 03.230.9t00oi - x e Iriscriçõr' Estadual

E

rita Soares, N° 76. Centro,

Feira de San! a na

-

c;cs INDÚSTRIA, ( OMIRClO E SEIfl'IÇoS
\°

1 23O.3l . shuadu ria Rira Vereador Demõerito de

BA, nos 1h ri Icce u is produtos a segui r discri mi nados. coo forni e

es p cci 0 caçilo Constante na A EM M 21.600.0008011 2017, Os po rd ul os 1h alce id os a 0a i
seguinte Nota Fiscal: N° 7932 de 0W07,2017, Atestamos

50

rei aD i ou ad os. ft'ra Di Ibm udos na

tem hán 1 que a empresa a teu deu plenamente a todas as

especificações, pratos e condições solicitadas em edital não tendo cai nossos registros. Oitos que desaliritieni

responsabilidade com as obrigações assuuisidas.

QUANTIDADE

PRODUTOS

Salvador [IA, 7 dc abril de 2018.

eAdniinistrttivo e Finiu?i'ctiz
ia dos Desportos do Est ado

Av Pinto de Aguiar, 5/a 4 Pftuaçu Salvador/BA CEP: 41740-090
swew. sudesb.ha.gov.br
Tei: (71) 3116-9145
-

-

-

-
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Autenticação Digital Código: 15902312204174396423-1
Data: 2311212020 17:26:49
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60804 - SIU8;
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Cartório Azevêdo Bastas
As. Presidente Epitâsio Pessoa. 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa- P0
831 3244-5404' cartsris@azavedobastos.noi.br
hitprllazevadobasiOs.flOe.br
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Mia cOnduta

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/IvwI.azevedobastos.noLbr
E-mail: cartorioazevedobastos.not,br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas cem
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIOAZEVÊDOBASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra] no Estado da Paraiba,oi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de nota iS e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia podêer
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, enderõço
https://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 005 INDÜSTRIA, COMÉRCIO ESERVIÇOS LTDAMha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO. E
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade unica e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411212020 08:42;59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos de acordo com o ct
1 0 100 e seus §§ 1 0 e 20 da MP 220012001 como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bato*.
poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de bnlal;
autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:I/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 15002312204174396423-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/04, Lei Federal n 0 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei
8.72112008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
f341d5543c229f40efe85e9f531cd5961d293d
4363c6846a1d760f26c28a0
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ATESTADO DE FORNEi

A empresa MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E ARMARINHO
LTDk, inscrita no CNN subo N° 73,69366510001-00, com sede na Avenida Senhor dos Passos. N° 1.337.
Centro. na cidade de Feira de Santana BA, CEP: 44,010-230, vem por meio desta declarar que a empresa
CGS INDUSTRIA. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. inscrita rio CNN N° 03.230.915/000i-MI, situada
na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares. N° 76. Centro. Feira de Santaria BA, forneceu a esta empresa,
os materiais esportivos abaixo especificados, onde atendeu plenamente a todas as especificações. prazos e
condições acordadas. não tendo em nossos registros. fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade
com as obrigações assumidas:
-OBJETO:

Aquisição de Materiais Esportivos diversos.

DESCRIÇÃO DO ITEM

MATERIAL ESPORTIVO:
IDO Apitos: 830 Bolas Esportivas diversas modalidades: 40 Bolas de Borracha: 21) Bolsas Massagista; 75
Bombas: 200 Calças Capoeira: 200 Camisas Capoeira: 70 Jogos deCanões; 1 4511 Coletes: 150 Cones: 150
Cordas: 80 Cronômetros: 70 Padrões Esportivos diversas modalidades: 200 Kirnonos: 30 Kits Arbitragem:
20Ktts Mine Soccer: 3600 Medalhas: 150 Petecas: 170 Redes Esportivas diversas modalidades: 90 Tabelas
de Basquete: 750 Troféus, 30 Jogos de Xadrez: 20 Mesas de Ping-Pong: 20 Mesas de Totó.
*V AL OR TOTAL DO FOIEClMENTO:
R$ 222.33245 - ( Duzentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e dois reais).
*PERODO DE ENTREGA DO OBJETO:
15 112 12016 á 2011212016. conlbrme NF-e N" 7394,7395 e. 7411.
Declaramos utie a empresa cumpriu as obrigações
presente mompnto.

flSSutfli&I5,

não havendo nada que a desabone até o

Feira de Santana - BA. 26 de outubro de 2017

/ILU!Z cARI4S GOMES MEDEIROS
SOCIOPROPRIL IARIO
1

Maskate iist de Prodütos e Papelaria e Armarinho Ltda.

Mar/core DLçtríhahIora de FSdwox de Papelaria e .r,,aarin/z,, Leda.
CVPJ (MF) 73693663/000I.00 inscrição Estadual 38.205516/V) A,t Sr. Das Pairas, 1337 ('E? 44010-230- Centro
- Feire, deSaniwza-Ba. FONE(IAJQ: 73 2101-$8SR

jj'rçj

2 Autenticação Digital Código: 15902312207574440766-1
Ãf€r4' .g Data: 2311 212020 17:26:55
Valor Total do Ato R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C AKX60611 flUO
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

ti

-

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas có
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referitt
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3
.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraibk,,.foi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de nata9 e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pod9er
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endréio
https:llcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDOSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAiubft
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411 212020 08:38:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos de acordo corno AI'
100 e seus §§ 1 0 e 20 da ME 220012001 como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Baste,
poderá ser solicitado diretamente a empresa GOS INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-n:ii
autentica©azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 15902312207574440766-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8,935194, Lei Federal n° 10,40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei
8.72112008. Lei Estadual n°10,132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
d5543c229f40efe85e6a074171 be4cedb2ffgSga784OflOSeacSbO44ff7e4dDOedbb254l
363c6848a1d760f26c28a0
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G3
ESTADO DA BATI IA

PREFEITURA 1VIXJNIC]PAL DE CANDEIA-REGIÃO METROPOLITANA

SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS inscrita no CNPJ sob o N° 13.830.33810001-23, situada na
Avenida

dos Três Poderes, SINO, Bairro Ouro Negro, na cidade de Candeias

-

Bahia, CEP: 43.805-190,

DECLARA que adquiriu Enxoval Hospitalar e Fárdamentos junto á empresa OGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA., portadora do CNPJ N° 03.230.91510001-81, situada na Rua Vereador Demócrito de Lima
Soares, N° 76, Centro, na cidade de Feira de Santana, no Estado da Bahia, CEP: 44,002-740, através de
processo licitatório Pregão Presenciál N°055/2017

-

COSELISAÚDE, Processo Administrativo N° 574912017,

Nota de Empenho N° 328/18, de 11/01/2018, e Autorização de Fornecimento de Material N° 002/2018, onde
esta forneceu os produtos conforme abaixo discriminado em atendimento ás necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde:
OBJETO:
Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para Aquisição de Enxoval Hospitalar e Fardamentos
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Candeias Bahia.
'

-

300 Toalhas de Banho: 400 Lençóis lisos; 200 Lençóis c/ elástico; 550 Campos Cirúrgicos Simples;
450 Campos Cirúrgicos Fenestrados; 150 Campos Cirúrgicos Duplos; 200 Capotes Cirúrgicos;
150 Fronhas; 250 Coniuntos (camisas e bermudas: 100 Camisolas: 100 LencÓis Hosoitalar o/ barco.
Ea

*VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO:
R$ 118.500,00- (Cento e dezoito mil e quinhentos reais).

8.

*PERÍODO DE ENTREGA DO OBJETO:
20 103 12018 á 27/03 1 2018, conforme NF-e N°8855 e 8884.
Declaramos que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que a desabone até o
presente momento.
Candeias

-

BA, 11 de junho de 2018.

/riCoelho. '<J
Sil-~ecre{ário de Saúde.
Prbfeitura Municipal de Candeias
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelascen
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na retrida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3
.

-

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra] no Estado da Paraíbh,iCi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de nota e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia poderôr
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endéreço
https:lfcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 1
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa 005 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 005 INDUSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade unica e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
'
ESTADO DAPARAIBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1588
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

:Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411212020 09:18:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com o
10 1 e seus §§ 1 0 e 20 da MP 220012001 como também o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bstc
Poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-m1Í
autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:l/autdigitaLazevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

••.
-

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

.

.

A

'Código de Autenticação Digital: 15902312205997704595-1
°Legislaçoes Vigentes Lei Federal n° 8935194 Lei Federal n° 1040612002 Medida Provisória n° 220012001 Lei Federal n° 1310512015 Lei Estadekrt °
8.72112008, Lei Estadual n ° 10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014.
er
•-:
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
f341d5543c229140efe85e20be6033b1de3a4d2801 OagcSeBgObf333ff6adabecedOa22gda7fgbaSOfOI4gbob4l cd'
363c6548a1d760f26c28a0

-

Presidência da iiepabkca
CasaCivil
1
Medida Povis,Sria P4"
2, 1
de 24 de agossa de 2001.
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9 Autenticação Digital Código: 159O23122O236748O427-
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Valor Total do Ato: R$ 4,56
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±Q. CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

°

DO ?ROCESI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE inscrita no CNPJ
14.222.574/0001-19, situada na Praça Manuel Teixeira de Freitas, SÍN°, Centro, na eidadè»4e
Conceição do Jacuipe
Bahia, CEP: 44.245-000, DECLARA que adquiriu Roupas''-..
Hospitalares e Materiais de Enxoval junto à empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA., portadora do CNPJ N° 03.230.915/0001-81, situada na Rua Vereador
Demõerito de Lima Soares, N° 76, Centro, na. cidade de Feira de Santana, no Estado da Bahia,
CEP: 44.002-740, através de processo licitatório Pregão Presencial N° 046 / 2017 Processo
Administrativo N° 124 12017, onde esta forneceu os produtos conforme abaixo discriminado
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde:

4

-

*OBJETO:
Constitui objeto desta licitação o R e gistro de Preços para eventual aquisição, de forma
parcelada, de roupas hospitalares e material de enxoval, para atender às demandas da Secretaria
de Saúde deste município, conforme especificações constantes do Anexo 1 do Edital.

co

*PRODUTOS FORNECIDOS:
Descrição
50 Toalhas de Banho; 500 Lençois Hospitalar grande; 193 Lençois Hospitalar pequeno
infantil; 460 Roupas privativas; 50 Conjuntos Roupa p/Higienizaçâo.

10
4,

114
o.
14
r

*VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO:
R$ 72.472,00- (Setenta e dois mil quatrocentos e setenta e dois leais).
14

*PERÍODO DE ENTREGA DO OBJETO:
08/07/2017 a 03/04/2018, conforme NF e N°7930, 7931, 7983, 8058, 8375; 8397 e 8910.
-

05

Declaramos que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que a
desabone até o presente momenta

14.

o
04
o,

Conceição 4p Jacuipe

-

BA, 10 de abril de 201
lel

)n/

-s

Cláudi ~ Silva.

Hospital ACM / Secretaria de Saúde.
/ Prefeitura
Municipal de Conceição do Jacuípe.
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Hospital Municipal Antonio Carlos Magalhães/ACM*?' 0ç9
Colônia Gustavo Outra, S/NCEP 44245-000 Conceição do Jacuípe8A
Tei:(75)3243-1929
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Prefeitura Municipal de
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL \ WIMTQ1.

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Cas
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

e Tutelas com

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na re
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3
.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraib
instituido pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de nç
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia por
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endi
https:Ilcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDUSTRIA, COMER(
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411212020 09:20:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastes, de acordo com.
'i, 100 e seus §§ 1° e 2 0 da MP 220012001, Gomo também, o documento eletrõnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo B
poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de
autentica@azevedobastos.not.br

E

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sïte https:I/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 15902312202367480427-1
2 Legislações Vigentes: Lei Federal n ° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei
8.72112008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N ° 00312014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
d5543c229f40efe85e7453d1d091 e4lcl dSSdbce24ga2Sl 6f5dbd3ef52825a2f3cccc64201 7678e1 6fbcb4lc
4363c6848a1d760f26c28a0
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',dd,,cin d;Repubc,
CasaCi,'i]
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CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EMI888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA
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sol. VálborAze!Wand& Cavalcon
T;IU or

(83) 32

1Z

Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60782-R790;

2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, inscrita no CNPJ sob o número
34.028.31610001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco 'A" na cidade de Brasília/DF CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa GGS INDUSTRIA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 03.230.915/0001-81, Inscrição Estadual n°. 51.230351
PP, estabelecida na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, 76, Centro - Feira de Santana Bahia, CEP 44.002-740 - forneceu Meias de algodão para Carteiro pelo Sistema de Registro de
Preços no período de 22/09/2010 a 22/09/2011 e, conforme tabela em anexo, não sendo verificados
fatos que desabonem sua conduta.

}

PAULA MACHADO CAMARGO
Analista de Correios Junior
Mat.S.01 4

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

•..••
/ ANA P*VILA DO NASCIMENTO
Gerente Corporativo - GGCF/CECOM

Bl

ROGÉRIO
Chefe da Cor

- CECOM
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1.

N° 00

ili

1_

1

PROCESSO
LICITATÓRIO

1

(

Pregão Eletrônico nT11
96/2010

-

/

ATA VIGENCIA

PRODUTO
o

047/2010

o.

Meias de algodão para carteiro

VALOR UNITÁRIO REGISTRADO
Qtde Total Max. Estim.
Preço Unitário (R$)

Preço Total (R$)

1.55

277.760,00

179.200 un.
179.200

ÇÕES DE FORNECIMENTO
N°!ANO

[Ru

n
R

[nu

DADE
GUE

)

105412010

E:22.400

018/2011

L44.800

44.800

J

19912011

L36.200

36.200

J

386/2011

44.800

44.800

31.000

31.000

.

60512011

179.200

TOTAL

22.400

1

179.200

Jt1
2

.

Autenticação Digital Código: 15902312206062053060-2
Data: 2311212020 17:26:32
- Valor Total d At R$456
Selo Digital Tipo Normal C AKX60783 PZW7

7
(

j,Ç'

.

-a:

22/09J2010a22/09/2011

QTDE REGISTRAD][

Cartório Azevêdo Rastos
Ao, Prosfoonte api ácio Po soa -1145
BairrodosEon doJavoPoosoo.PB
3244-6454 rt

Sol

Vasa
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96/2010
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' oííeios
PRODUTO

046/2010

1

22/09/2010 a 22/0912011

QTDE REGISTRADA

Meias de algodão para carteiro

VALOR UNITÁRIO REGISTRADO

1

Qtde Total Max. Estim.
Preço Unitário (R$)

Preço Total (R$)

1,72

187.136,00

108.800 un.
108.800

!1

AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
N°/ANO

QUANTIDADE
SOLICITADO
(un.)

QUANTIDADE
ENTREGUE

105312010

13.600

017/2011

27.200

185/2011

22.000

22.000

38512011

27.200

27.200

18.800

18.800

108.800

108.800

jJ

(un.)

1

13.600
27.200
j

I

62412011
TOTAL

/

Autenticação Digital Código: 15902312206062083060-3
p Data: 2311212020 17:26:32
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C:AKX60784.716Y

Carti

n, .

AvJ

tC.Y

a
2

5p 7;x1

-

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484
http:I1vw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartoriocazevedobastos.not.br

No

1:
,v

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, interdi&s'e Tutelas4,
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referic-ã
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3.

1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
'4
CARTORIOAZEVEDOBASTOS
4:
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESScA..

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíbai) °oi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas eregistro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https:llcorregedoria.tjpbjus.brlselo-digitatl
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,4rba,-,
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada sendo da empresa GGS INDUSTRIA COMERO C
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório
Esta DECLARAÇÂO foi emitida em 24/12(2020 09:18:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com.&
lO , 100 e seus §§ 1° e 20 da M 2200/2001, como também, o docymento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevédo Basto g.
poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
.autenticaazevedobastos.not.br
:. A.
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:1/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

L48

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

- foi
'Código de Autenticação Digital: 15902312206062083060-1 a 15902312206062083060-3
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n ° 13.10512015, Lei EstadQaFn
-ler
8.72112008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CGJ N°00312014.
•:.

C) referido é verdade, dou fé
CHAVE DIGITAL

4363c6848a1d760f26c28a0

r' a
IE

M:a
Itra-.F
macei
Medida reovitõria e 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CP

~

cXJ'

Brasil

'2

CAMPUS LAGARTO
Rodovia

Lourival Batista Povoado Carro Quebrado Lagarto-Sergipe
—

Telefone (79)3321-150013321-1511

cri

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a

-.

empresa GGS Indústria, Comercio e Serviços Ltda., inscrita no CN1'J sob o
03.230.91510001 81, estabelecida na Rua Conselheiro Franco, n°419, bairro Centro, na
-

cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, forneceu satisfatoriamente ao IFS Campus
Lagarto, CNPJ no 10.728.44410004-44, os produtos constantes da relação abaixo, dentro
dos prazos contratados;
-

i'4° da Nota Fis ca l: 1769 Série!
Cuantidade
60
100
140
200
200
200
200
1
70
__
70

Produtos
TenisAflSn° 33
Tenis ABS no 34
TenisABSn° 35
Tenis ABS n° 36
TenisABSn°37
TenisABS n° 38
TenisABsn°39

TenisABSn°41
Tenis ABS n°42
TenisABS n°43

J3QJ

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente
data.
Lagarto, 22 de abril de 2013.

c y L, ~XrJ,

1-lortencia Mana 5. Moura
Coord. de Licitações e Contratos
IFS_Campus Lagarto

UiSEiI 2
o
o

Autenticação Digital Código: 15902312202104237759-1
Data: 2311212020 17:27:10
-.
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60827-NIWO;

(7\
W,

Cdóo3zovédoBos
Bairo do, Estado. J08o Pessoa - PB

1821 3244-5484 - caflorio@az.vedobastos.not.br
htlps,ll.zsvedobastos.notbr

Bel. Válber Azes
Tiw
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

_L

Av. Epitàcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5454
http:/Atazevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇ Ã O DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇAO DIGITAL
-----

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas cÕzri

atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na refe'jia
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba,ioi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, enddréço
https 1/corregedoria tjpb jus br/selc digital!
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
J t
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

-

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAiiia
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada sendo da empresa 005 INDUSTRIA COMERCiC r
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade única e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório .

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411212020 08:24:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos de acordo com Q
1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevédo Bades,
poderá ser solicitado diretamente a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-m a il
autentica@azevedobastos.not.br

dl)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:Ilautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..
esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
.

'Código de Autenticação Digital: 15902312202104237759-1
1Legislaçoes Vigentes Lei Federal n° 8935194 Lei Federal n ° 1040612002 Medida Provisória n ° 220012001 Lei Federal n° 1310512015 Lei EstaqueI
8.72112008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provim e nto CGJ N°003/2014.

eix

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
75973db8a431 92b1553e5dc346d1
c4363c6848a1d760f26028a0
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.Pddàndadc

CP

~ públic4

casa CIA
Medida Pç°s4sdrw N 2.200-2.
cio 24 de agora de 200 i -

-

BraS

Sso

CARTORIO DISTRIBUIDOR! PROTOCOLO
COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

-. -

FÕRUM PLINTO BASTOS - RIJA CEL. ALVARO SIMÕES, 5/W CENTRO, CEP - 44026-970 - FEIRA DE SANTANA - BA

--

Com o objetivo de otimizar nossos serviços e evitar o alimento
desnecessário de filas no Fóruns baianos, foi implantado em 14 de Julho de
2011, através do Provimento N° CGJ 0612011, o Sistema de Automação do
Judiciário, através do qual deverão ser emitidas as Certidões Cíveis, Família,
Execuções Fiscais, Criminais ou Concordata, Falência e Recuperação
Judicial. Tais certidões possuem assinatura digital do responsável pelo Setor
de Certidões do Fórum Ruy Barbosa em Salvador, com validade em todo o
Estado da Bahia, possuindo, assim, os mesmos efeitos das Certidões
emitidas por este Cartório Distribuidor e, devendo, portanto, serem aceitas
por quaisquer instituições que as solicitem.

Na oportunidade, apresento protestos de estima o consideração.

cL'
/ ANDREA LIMA DE ASSIS
Coor den1cjj do Setor
ÁitdT€
Cad -

-o

Autenticação Digital Código: 15902312209911277839-1
Data: 2311212020 17:23:52
Valor Total do Ato; R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60732-0IW7;
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Av. Epitécio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484
http:/Awntazevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

_____-_____ ---------.-------.-----.

'.

C) Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, interdições e Tutelas dom
&tribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de J050 Pessoa Capital do Estado da Parelha, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 8
.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ci
ESTADO DA PARAÍBA
CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra[ no Estado da Paraibkoi
instituido pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endéreto
https:I/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAIt,à
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GGS INDUSTRIA, COMERcQ)ÇH .
SERVIÇOS LTDA a responsabilidade unica e exclusiva pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2411212020 09:39:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo como
1 0, 100 e seus §§ 1 0 e 20 da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos,
poderá ser solicitado diretamente a empresa GOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
ffil
autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigítal.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

.

'Código de Autenticação Digital: 15902312209911277539-1
Lei Esta&iaLr °,
2Legislaçâes Vigentes: Lei Federal n ° 8.935194, Lei Federal n ° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015,
8.72112008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014.
Õ referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
ggQQ5b1734fdg4fo57f2d6gfe6bco5bo4fd7bee61fa41d5s4ac22gf4oefes5ec1 05d4e4bd76b5d6079e9134c5a655c1 08928f67
c4363c6848a1d760f26c28a0

're0Mi1dadai(opÜbica
Casa (Mi
:
Medida Pwvisãria N 2.200-2,
de24deaqostoce2001.

Brasil

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

PREGÃO PRESENCIAL
PRESENCIAL N° 01612021 - PMI / BA.

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Ref.: Pregão Presencial N°016 12021 - PMI / BA.
Processo Administrativo N° 048 12021.
Tipo: Menor Preço Por lote.

A empresa GGS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sra Graziela
Carneiro Bulos, portadora da Carteira de Identidade N° 09.989.891-85 - SSP/BA e do
CPF N° 028.446.825-88, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4 1 da Lei n°
10.52012002, de 17 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial N° 016 / 2021 PMI / BA, da Prefeitura Municipal de Ibotirama - BA, DECLARA, sob as penas da Lei, o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.

Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.

Graziela Carneiro Bulos.
RG N° 09.989.891-85 - SSP/BA.
CPF NO: 028Ã46.825-88.j
GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81.
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMÔ
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGAO PRESENCIAL N° 01612021 - PMI / BA.

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Ref.: Pregão Presencial N°016/2021 - PMI / BA.
Processo Administrativo N°048 12021.
Tipo: Menor Preço Por lote.

A empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sra Graziela
Carneiro Bulos, portadora da Carteira de Identidade N° 09.989.891-85 - SSP/BA e do
CPF N° 028.446.825-88, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial
N° 016 12021 - PMI / BA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada EMPRESA DE REGIME NORMAL.
Declaro ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta
empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar
N°123/2006.
Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.

A*r

Graziela Carneiro Bulos.
RG N°.: 09.989.891-85 — SSP/BA.
CPF N°.: 028.446.825-88.
GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81.
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PERVENIENTE IMPED
PREGÃO PRESENCIAL N° 016 12021 - PMI / BA.

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Ref.: Pregão Presencial N° 01612021 - PMI / BA.
Processo Administrativo N° 048 12021.
Tipo: Menor Preço Por lote.

A empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sr , Graziela
Carneiro Bulos, portadora da Carteira de Identidade N° 09.989.891-85 - SSP/BA e do
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CPF N° 028.446.825-88, para fins do Pregão Presencial N° 016 / 2021 - PMI / BA, da
Prefeitura Municipal de Ibotirama - BA, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui
qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do
inciso V do artigo 27 da Lei N° 8.666193, corroborado o inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituição Federal, comprometendo-me ainda a manter atualizado a Certidão Negativa
de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive INSS e FGTS, e
Certidão Trabalhista.
Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.

Graziela Carneiro Bulos.
RG N°.: 09.989.891-85—SSP/BA.
CPF N°.: 028.446.825-88.
GOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81.
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 01612021 - PMI / BA.

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Ref.: Pregão Presencial N°016 12021 - PMI / BA.
Processo Administrativo N°048 12021.
Tipo: Menor Preço Por lote.

A empresa GGS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sra Graziela
Carneiro Bulos, portadora da Carteira de Identidade N° 09.989.891-85 - SSP/BA e do
CPF N° 028.446.825-88, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de direito, na
qualidade de licitante do procedimento licitatôrio sob a modalidade de Pregão Presencial
N° 016 12021 - PMI / BA, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7 0 da Constituição
Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
(X) nem menor de 16 (dezesseis) anos.
(X) nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.

Graziela Carneiro Bulos.
RG N°.: 09.989.891-85 - SSP/BA.
CPF N°.: 028.446.825-88.
G1
GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81.
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INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Cesso

LIA

--

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO O ARTIGO S°,
INCISO III, DA LEI N° 8.666193

7

PREGÃO PRESENCIAL N° 01612021 - PMI / BA.

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Ref.: Pregão Presencial N° 016 12021 - PMI / BA.
Processo Administrativo N° 048 12021.
Tipo: Menor Preço Por lote.

A empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sr 3 Graziela
Carneira Bulos, portadora da Carteira de Identidade NO 09.989.891-85 - SSP/BA e do
CPF N° 028.446.825-88,

DECLARA,

sob as penas da Lei, na qualidade de

PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Ibotirama, que não possuímos
90,
servidor público municipal em nosso quadro técnico, conforme determina o artigo
inciso III, da Lei N° 8.666/93.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.
•

UgAÇ,
.-&c'
Graziela Carneiro Bulos.
RG N° .: 09.989.891-85 - SSP/BA.
CPF N° .: 028.446.825-88.

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81.
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N° 01612021 - PMI / BA.

Ao
Pregoeiro e equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Ref.: Pregão Presencial N° 016 / 2021 - PMI / BA.
Processo Administrativo N° 048 12021.
Tipo: Menor Preço Por lote.

A empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sr Graziela
Carneiro Bulos, portadora da Carteira de Identidade N° 09.989.891-85 - SSP/BA e do
CPF N° 028.446.825-88,

DECLARA,

sob as penas da Lei, na qualidade de

da licitação instaurada pelo Município de Ibotirama, que não fomos
declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.

°

Graziela Carneiro Bulos.
RG N°.: 09.989.891-85 - SSP/BA.
CPF N°.: 028.446.825-88.

005 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ; 03.230.91510001-81.
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GGS.
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

- - - --DADOS
a. PARA ASSINATURA DA
PREGÃO PRESENCIAL N° 016 / 2021 - PMI / BA.

A empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ
N° 03.230.91510001-81, localizada na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76,
Centro, Feira de Santana - BA, por intermédio de seu representante legal, Sra Graziela
Carneiro Bulos, portadora da Carteira de Identidade N° 09.989.891-85 - SSP/BA e do
CPF N° 028.446.825-88, DECLARA, sob as penas da Lei, os dados abaixo para
assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato:
• EMPRESA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
• CNJP: 03.230.91510001-81.
• ENDEREÇO: Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N°76, Centro, FSA/BA.
• EMAILS: geizercasaesportiva.com.br / ggs(ãcasaesportiva.com.br
• TELEFONES: (75) 3211-1000.

• REPRESENTANTE: Ana Neuma Silva Bulos.
•
•
•
•
•

CPF: 337.325.665-87.
RO: 02.052.827-85 - SSPJBA.
ENDERECO: Rua Itaueira, N° 387, Parque Getúlio Vargas, FSA/BA.
EMAILS: cleizer(ãcasaesportiva.com.br / gps(âcasaesportiva.com.br
TELEFONES: (75) 3211-1000.

* DADOS BANCÁRIOS:
• BANCO: Bradesco S/A.
• AGENCIA: 3516-5.
• CONTA: 56.884-8.

Atenciosamente,
Feira de Santana - Bahia, 17 de novembro de 2021.
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Graziela Carneiro Bulos.
RG N° .: 09.989.891-85 — SSPIBA.
CPF N°.: 028.446.825-88.
GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTI RAMA
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOTA REÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/202i-PMI/BA DO TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
PROFISSIONAIS, ESCOLARES E ESPORTIVOS PERSONALIZADOS, BEM COMO PEÇAS DIVERSAS PARA AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL N° 016/2021-PMI/BA - PROCESSO'
ADMINISTRATIVO N ° 048/2021.

Aos dezessete dias do mês de novembro, às nove horas do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões
anexa a Guarda Municipal, situada na Praça da Bandeira, s/n, Centro, Ibotirama/BA, reuniu-se o Pregoeiro e equipe
de apoio desta Prefeitura Municipal de Ibotirama - Bahia, designada pelo Decreto 028/2021 de 18 de janeiro de
2021, composta pelo Pregoeiro Neylon Nichelle Pereira de Sã Teles e equipe de apoio: Joelma Pereira dos Santos e
Claudiane Almeida Moura, para recebimento e abertura dos envelopes contendo Proposta e os Documentos de
Habilitação- Exatamente às 09:00h e 18min encerrou-se o prazo para participação no referido pregão acima.
Foram publicados extratos de aviso do Pregão Presencial no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município,
e foi retirado edital pelas empresas a seguir: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.:
03.230.915/0001-81, M.J.S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ
n°.: 28.219.864/0001-18, Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 07.230.563/0001-15 e LICITA
BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ n°: 17.279.745/0001-34, FARBRINDES COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 18.111.373/0001-03, AZURRE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E
REDES ESPORTIVAS EIRELI, inscrita no CNPJ n°.: 37.082.727/0001-75 e ALEA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ
n°.: 12.011.917/0001-70, EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ n°.: 06.184.679/0001-00 e C 5
SILVA DE OLIVEIRA COMERCIAL, inscrita no CNPJ n°.: 28.809.529/0001-70 que tomaram conhecimento do
certame através das publicações realizadas. As empresas GIRO RÁPIDO LIVRARIA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA,
inscrita no CNPJ n° 02.379.738/0001-37 e FALCÃO COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,
inscrita no CNPJ n° 96.713.383/0001-14, compareceram para participar da licitação, as quais tomaram
conhecimento do Edital através de alguma empresa que retirou o mesmo. Imediatamente após o término do
horário estabelecido para comparecimento, o Senhor Pregoeiro deu início esclarecendo como funciona esta
modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão para
credenciamento, recebimento e julgamento das propostas de preços e habilitação. Continuando o Sr. Pregoeiro
recebeu o credenciamento e em seguida o recebimento dos envelopes de 'propostas" das empresas que
compareceram: EDIL/A SOUZA BRAGA DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ n°.: 06.124.679/0001-00, representada pela
procuradora a Sra. Carla Syara Silva de Oliveira, portador da cédula de identidade RG n°. 39.917.567-2 SSP/SP e
CPF n ° . 308.390.248-43, Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 07.230.563/0001-15, representada
pela sécia a Sra. Arlete Alves da Rocha, portadora da cédula de identidade RG n°. 02.315.746-14 SSP/BA e CPF n °.
470.954.405-06, GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 03.230.915/0001-81,
representada pelo procurador o Sr. Raimundo Silva dos Santos, portador da cédula de identidade RG n°.
07.558.902-80 SSP/BA e CPF n° . 770.801.575-87 e a empresa MJ.S. COMÉRCIO DE CONFECÇOES,
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n°.: 28.219.864/0001-18 compareceu, mas o
representante da empresa não se credenciou por motivo de ter apresentado a Procuração inválida, a sócia da
empresa não deu poderes para o mesmo, não estando de acordo com Edital, conforme o item 5.2.1. A empresa Cl
ALVES BARRETO E CIA LTDA, foi credenciada como Microempresa que passou a ter tratamento diferenciado,
usufruindo conforme o caso dos benefícios previstos na Lei Complementar n ° 123/2006 ê suas alterações. A outra
empresa participante GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, não se enquadrou como ME ou EPP, por não
ter apresentado no credenciamento a Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, conforme item 5.2.6 do
edital. Em seguida o Pregoeiro detectou que a empresa EDIL/A SOUZA BRAGA DE ARAUJO, foi excluída por não ter
apresentado a Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme item
5.2.5 do Edital. Dando continuidade o Pregoeiro, equipe de apoio, e licitantes presentes, vistaram os
credenciamentos apresentados, e em seguida foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e
o seu conteúdo analisado de acordo com as especificações do edital. Após a conferência das propostas das

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
Pregão Presencial n' 016/2021-PMI/EA - Aquisição de Uniformes
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empresas: MJ.S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIR(J4 CI ALVES BARR$O E CIA
LTDA e 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi constatado que a proposta dabmpresaMjs(COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, foi desclassificada por não atender às exigências do ato convocatório desta licitação, conforme o
item 6.10 do Edital, Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada por
diretor ou sócio da empresa licitante com poderes para tal investidura. As propostas CI ALVES BARRETO E CIA LTDA
e 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foram aceitas. Dando continuidade ao procedimento do pregão o
Pregoeiro registrou o valor cotado pela empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 01 com o valor total
de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) e a empresa 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, com o valor total de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais). Após a fase de lances registrados
no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa CI ALVES BARRETO E
CIA LTDA no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Registrou o valor cotado pela empresa: CI ALVES
BARRETO E CIA LTDA para o Lote 02 com o valor total de R$ 138.040,00 (cento e trinta e oito mil e quarenta reais)
e a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 114.420,00 (cento e quatorze
mil e quatrocentos e vinte reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora
provisória com o menor preço por lote a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor total de
R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). Registrou o valor cotado pela empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA
para o Lote 03 com o valor total de R$ 252.900,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais) e a
empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 290.050,00 (duzentos e noventa
mil e cinquenta reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória
com o menor preço por lote a empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA no valor total de R$ 251.500,00 (duzentos e
cinquenta e um mil e quinhentos reais). Registrou o valor cotado pela empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA
para o Lote 04 com o valor total de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) e a empresa 005
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).
Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por
lote a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e
seiscentos reais). Registrou o valor cotado pela empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 05 com o
valor total de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais) e a empresa 605 INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais). Após a fase de lances
registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa CI ALVES
BARRETO E CIA LTDA com o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Registrou o valor cotado pela
empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 06 com o valor total de R$ 59.532,00 (cinquenta e nove mil e
quinhentos e trinta e dois reais) e a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de
R$ 67.520,00 (sessenta e sete mil e quinhentos e vinte reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta
ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa 065 INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais). Registrou o valor
cotado pela empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 07 com o valor total de R$ 21.595,00 (vinte e um
mil e quinhentos e noventa e cinco reais) e a empresa 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor
total de R$ 24.930,00 (vinte e quatro mil e novecentos e trinta reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1
desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA
com o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais). Registrou o valor cotado pela empresa: CI
ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 08 com o valor total de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e
oitocentos reais) e a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 175.600,00
(cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarouse vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa 005 INDUSTRIA,. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com
o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). O Pregoeiro constatou que os preços ofertados
estavam de acordo com o preço de mercado então deu continuidade ao processo. A seguir foi aberto o envelope
contendo a Documentação de Habilitação das empresas CI ALVES BARRETO E CIA LTDA e GGS INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para análise e verificação, sendo as licitantes consideradas habilitadas. O Pregoeiro,
equipe de apoio e licitantes presentes vistaram as propostas e as documentações apresentadas. Continuando o
Pregoeiro iulou vencedora dos Lotes 01. 03. 05 e 07 a empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA, sendo LOTE 01
"
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
com o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). LOTE 03 com o valor total de R$ 251.500,00
(duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE 05 com o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil
reais) e o LOTE 07 com o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos LOTES
02,04,06 e 08 a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$
114.000,00 (cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
LOTE 06 com o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total de
R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Dando continuidade o Pregoeiro intimou todos os licitantes com
relação à fase de recurso, e todos abriram mão do prazo recursal. O Pregoeiro comunicou às empresas vencedoras,
que as mesmas tem o prazo de quarenta e oito horas, para enviar a esta Prefeitura uma nova proposta adequando
os preços dos lotes vencidos conforme os valores finais negociados. O Pregoeiro anuncia que o resultado deste
Pregão será divulgado na Imprensa Oficial. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada
pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio, Licitante e demais presentes que concordam com tudo o exposto. O Sr.
Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos às 14:00h e 15min, agradecendo a presença de todos.

c.

ITW!•IA.

ESTADO DA BAHIA
MIJNICIPIO DE IBOTI RAMA

&S3NATLA

ANEXO DA ATA
LANCES VERBAIS

LOTE 01
CI ALVES BARRETO E CIA LTDA

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
79.500,00

79.500,00
LANCES VERBAIS

78.800,00
79.000,00
78.500,00
78.700,00
78.300,00
78.400,00
78.000,00
DECLINOU
A empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA, venceu o Lote 01 com o menor preço por lote ficando registrado
o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), o Pregoeiro negociou o valor final com o
representante obtendo sucesso.
Ficou em segundo lugar a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$
78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais).

LOTE 02
Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

,

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
138.040,00

114.420,00
LANCES VERBAIS

114.300,00
114.200,00
DECLINOU
114000,00
A empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, venceu o Lote 02 com o menor preço por lote
ficando registrado o valor total de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), o Pregoeiro negociou o valor
final com o representante obtendo sucesso.
Ficou em segundo lugar a empresa Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA com o valor total de R$ 114.300,00
(cento e quatorze mil e trezentos reais). Foi dada voz à empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA que se
credenciou como Microempresa, conforme a Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, sendo
que a mesma abriu mão do beneficio.

LOTE 03
Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
290.050,00

252.900,00
LANCES VERBAIS
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MUNICIPIO DE
A empresa Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, venceu o Lote 03 com o menor preço por lote ficando registrado
o valor total de R$ 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais), o Pregoeiro negociou o
valor final com o representante obtendo sucesso.
Ficou em segundo lugar a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$
290.050,00 (duzentos e noventa mil e cinquenta reais).

LOTE 04
CI ALVES BARRETO E CIA LTDA

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
35.500,00

36.800,00

1
LANCES VERBAIS

35.200,00
DECLINOU

35.400,00
35.000,00
34.000,00
30.600,00
A empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, venceu o Lote 04 com o menor preço por lote
ficando registrado o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), o Pregoeiro negociou o valor
final com o representante obtendo sucesso. Foi negociado o valor acima da estimativa, por motivo do
representante alegar que não poderia cumprir com a descrição e qualidade proposto no LOTE, devido a
instabilidade econômica no país, a variação de valores orçados tem sido constantes.
Ficou em segundo lugar a empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA, com o valor total de R$ 35.200,00
(trinta e cinco mil e duzentos reais). Foi dada voz à empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA que se
credenciou como Microempresa, conforme a Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembto de 2006, sendo
que a mesma abriu mão do benefício.

LOTE 05
CI ALVES BARRETO E CIA LTDA

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
41.200,00

78.600,00
LANCES VERBAIS

41.000,00
SEM LANCE
1
A empresa Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, venceu o Lote 05 com o menor preço por lote ficando registrado
o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), o Pregoeiro negociou o valor final com o
representante obtendo sucesso.
Ficou em segundo lugar a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$
78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais).

r~
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LOTE 06
CI ALVES BARRETO E CIA LTDA

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
59.532,00

67.520,00
LANCES VERBAIS

58.800,00
58.000,00
DECLINOU

59.000,00
58.500,00
57.900,00
57.800,00
A empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, venceu o Lote 06 com o menor preço por lote
ficando registrado o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais), o Pregoeiro
negociou o valor final com o representante obtendo sucesso.
Ficou em segundo lugar a empresa Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA com o valor total de R$ 58.000,00
(cinquenta e oito mil reais). Foi dada voz à empresa que se credenciou como Microempresa, conforme a Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, sendo que a mesma abriu mão do benefício.

LOTE 07
CI ALVES BARRETO E CIA LTDA

665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
21.595,00

24.930,00

1

LANCES VERBAIS
DECLINOU
21.400,00
1
A empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA, venceu o Lote 07 com o menor preço por lote ficando registrado
o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais), o Pregoeiro negociou o valor final com o
representante obtendo sucesso.
Ficou em segundo lugar a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$
24.930,00 (vinte e quatro mil e novecentos e trinta reais).

LOTE 08
665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CI ALVES BARRETO E CIA LTDA
[

VALOR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
175.600,00

172.800,00
LANCES VERBAIS

172.700,00
172.400,00
171300,00
170.500,00
168.000,00
A empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, venceu o Lote 08 com o menor preço por lote
registrado o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), o Pregoeiro nego c iou o
172.500,00
172.000,00
171.000,00
DECLINOU
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valor final com o representante obtendo sucesso. Foi negociado o valor acima aa estimatwapor motruo
representante alegar que não poderia cumprir com a descrição e qualidade proposto no L0TErU,ido a
instabilidade econômica no país, a variação de valores orçados tem sido constantes.
Ficou em segundo lugar a empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA com o valor total de R$ 171.000,00
(cento e setenta e um mil reais). Foi dada voz à empresa Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA que se credenciou
como Microempresa, conforme a Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, sendo que a
mesma abriu mão do benefício.

DE APOIO:

LICITANTES:

J

Neylon Nichelleflt'NLa"de Sá Teles

CI ALVES BARR O E CIA LTDA
CNPJ n° 07.230.563/0001-15
Arlete Alves da Rocha
CPF n°.: 470.954.405-06

Joelma Pere dos
Membro

/
SÉRV]Çái4í e
DA
CNPJ no 03.230.915/0001-81.
Raimundo Silva dos Santos
CPF n°.: 770.801.575-87

g'1Lh

Claudia de Almeida Moura
Membro
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INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAME.

PLANILHA DE PREÇOS
fQA'o

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA.
NO
ESTADO DA BAHIA..
PROCESSO
To_
PREGÃO PRESENCIAL N°016/2021 - PMI / BA.
IuY
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°048/2021.
zSiXLiXiYa
,_
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
.
ZZ
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL.
—
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.
Sessão Pública: 1711112021, ás 09:00h (nove horas).
Local: Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Ibotirama, situada na Praça Ives de
Oliveira, N° 78, Centro, Ibotirama - BA, CEP: 47.520-000.

j

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONETE:
RAZÃO SOCIAL: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.230.91510001-81. INSCRICÃO ESTADUAL: 51.230.351.
Optante pelo Simples? (sim/não) - (N ÃO).
ENDERECO: Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, N° 76, Centro.
CIDADE: Feira de Santana - Bahia. TELè'FAX: (75) 3211-1000. CEP: 44.002-740.
E-MAILS: geizer©casaesportiva.com.br / ggs@casaesportiva.com.br .
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
NOME: Graziela Carneiro Bulos. RG: 09.989.891-85 - SSP/BA e CPF: 028.446.825-88.
NACIONALIDADE: Brasileira. ESTADO CIVIL: Solteira.
PROFISSÃO: Comerciante.
CARGO: Gerente.
DOMICILIO: Rua Manuel Alves Ferreira, N° 150, Lagoa Salgada.
CIDADE: Feira de Santana - Bahia.
ANA NEUMA SILVA
BANCO: Bradesco. AGÊNCIA: 3516-5. CONTA CORRENTE: 56.884-8....BULOS3372566587

Aoonado deforma digital por
BULOS.33732566587
Dados: 2021.11.1714:51:35-0300

O presente Pregão Presencial para Registro de Preços tem por objeto a: Contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as
Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo 1.

LOTE II- Uniforme da Escola Militar;
ITEM

UNID. QUANT.

DESCRIÇÃO
UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS
Camisa Gola tipo careca, confeccionada em
malha pv, manga curta, na cor branca, com
gola e punhos em viés no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, com identificação do
nome do aluno, tipo sanguíneo e fator RH, no
mesmo tom de azul utilizado na UEMC,
bordado no lado direito, altura do peito,
Brasão da Escola estampado no lado
esquerdo, na altura do peito, bandeira da
Bahia estampado na manga do lado direito e
Brasão do Município estampado no lado
esquerdo. A letra correspondente ao fator RH
deverá ser no mesmo tom de vermelho
usado pela UEMC; Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo).

UNITÁRIO

TOTAL

18,90

11.340,00

-

-

Bull's

Unid.

600

Rua Ver. Demácrito de Lima Soares, 76, Centro - Fone: (75) 3211-1000 - Feia de Santana - BA. Cep: 44.002-740 - CNPJ: 03.230.91510001-81 - 1. Estadual: 51.230.351 PP.
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-

Assinado de foros, dgitai por ANA
ANA NELIMA SILVA BULO5:33732566557 NEUMA SILVA BUI-05:33732566587
Dados: 2021.111714:S1 :54-0300

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA ME,

2

CALÇÃO Tecido TacTel, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, 02 bolsos laterais, 02
bolsos atrás, com cordão, uso masculino;
Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

Bull's

Unid.

460

18,90

8.694,00

3

SHORT EM MALHA HELANCA, mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, com elástico no
coes, uso feminino. Tam. P.M.G.GG.EXG.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

Bull's

Unid.

360

15,90

5.724,00

4

CALÇA EM TECIDO TACTEL no mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, Poliester, com
faixas verticais de seis centímetros de
largura, vermelhas do mesmo tom utilizado
na UEMC nas laterais com 02 bolsos laterais
e 02 bolsos atrás e passadores para cinto.
Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL
DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo).

Bull's

Unid.

460

26,90

12.374,00

-

1

.fc

l tQQa-

5

CAMISA TIPO GOLA V, confeccionada em
malha V, manga curta, na cor branca, com
gola e punhos no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com identificação do
nome de guerra, tipo sanguíneo e fator RH
bordado no lado direito, altura do peito,
logomarca da instituição estampada, no lado
esquerdo, na altura do peito, e bandeira da
Bahia bordada na manga do lado direito e
Brasão do Município estampado no lado
esquerdo. A letra correspondente ao fator RH
deverá ser no mesmo tom de vermelho
usado pela UEMC. Tem. P.M.G.GG.EXG.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

Bull's

Unid.

600

23,90

1434Qø '

6

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do joelho,
no mesmo tom de azul utilizado na UEMC,
com faixas verticais de seis centímetros de
largura, vermelhas do mesmo tom utilizado
na UEMC nas laterais com 02 bolsos laterais
e 02 bolsos atrás e passadores para cinto.
Tam. P. M. G. GG. EXG. Conforme MANUAL
DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
-anexo).

Bull's

Unid.

360

44,90

16.164,00

7

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do
tornozelo, no mesmo tom de azul utilizado na
UEMC, com faixas verticais de seis
centímetros de largura, vermelhas do mesmo
tom utilizado na UEMC nas laterais com 02
bolsos laterais e 02 bolsos atrás e
passadores para cinto. Tam. P. M. G. GG.
EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

Bull's

Unid.

360

54,90

19.764,00

N° 00 PROCESS
()

-

n

1)
'
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8

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, no
mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com
brasão do colégio estampado nafrente,
ajuste atrás em velcra.

Bulls

Unid.

600

16,90

10.140,00

9

UNIFORME DOS MILITARES - Calça em
tecida TacTel na cor marram café, nas
laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsas
atrás e passadores para cinto. Tem. P. M. O.
GO. EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo).

BulIs

Unid.

100

26,90

2.690,00

4
40

DO PROCESSI

CAMISA TIPO GOLA PÓLO, confeccionada
em malha PV, manga curta, na cor branca,
com gola e punhos na cor marrom café, com
identificação do nome de guerra, função e
tipo sanguíneo e fator RH bordado no lado
direito, altura do peito, Brasão da UEMC, no
lado esquerdo, na altura do peito, e bandeira
da Bahia pintada na mangado lado direito e
Brasão do Município estampado no lado
esquerdo. A letra correspondente ao fator RH
deverá ser no mesmo tom de vermelho
usado pela UEMC; Tam. P. M. O. GO. EXO.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

Bulis

Unid.

100

41,90

4.190,00

11

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, na cor
marrom café, com brasão do colégio pintado
na_frente,_ajuste _atrás _em_velcro.

Bull's

Unid.

100

16,90

1.690,00

12

CALÇA EM TECIDO TACTEL na cor marrom
café, nas laterais com 02 bolsos laterais e 02
bolsos atrás e passadores para cinto. Deverá
ser usada com cinto em nylon, na cor
marrom café, com fivela do Brasão da
UEMC; Tam. P. M. O. GO. EXO. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).

Bull's

linid.

100

26,95

2.695,00

13

CAMISA TIPO GOLA POLO, confeccionada
em malha pv, manga curta, na cor branca,
com gola e punhos na cor branca, com
identificação do nome de guerra, tipo
sanguíneo e fator RH - bordado no lado direito,
altura do peito, logomarca da instituição
estampada, no lado esquerdo, na altura do
peito, e bandeira da Bahia bordada na manga
do lado direito e Brasão do Município
estampado no lado esquerdo. A letra
correspondente ao fator RH deverá ser no
mesmo tom de vermelho usado pela UEMC;
Tam. P. M. O. 00. EXG. Conforme MANUAL
DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo) .

Bull's

Unid.

100

41,95

4.195,00

+

,\'s

í_)

7• -•

Valor Total: R$ 114.000,00 - (Cento e quatorze mil).
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LOTE IV- Uniformes Esportivos.
ITEM

L

2

4

DESCRIÇÃO

MODELO

(JNID. QIJANT.

VALOR

VALOR

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E
SOCIETY) personalizado com detalhes em
cores e estampas de logomarcas. Contendo
13 camisas com numeração nas costas, 13
calções com forro, cordão e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster.
Tamanho Adulto: P, M, O, GO e EXG.

Bull's

Kit

20

665,00

13.300,00

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL)
personalizado com detalhes em cores e
estampas de logomarcas. Contendo 18
camisas com numeração nas costas, 18
calções com forro, cordão e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster.
Tamanho Adulto: _P_M,_G,_GG_e_EXG.

Bulrs

Kit

10

823,00

8.230,00

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL)
personalizado com detalhes em cores e
estampas de logomarcas. Contendo 18
camisas com numeração nas costas, 18
calções com forro, cordão e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster.
TAMANHO INFANTIL: P, M, G, GO e EXG.

Bulias

Kit

10

823,00

8.230,00

COLETE ESPORTIVO UNISSEX aberto com
elástico nas laterais em malha poliéster com
estampas de logomarcas da Prefeitura Mun.
de Ibotirama, cores: branca, cinza, laranja e
preta.

Bull's

Unid.

100

8,40

840,00

flhUAu11tA!1

Valor Total: R$ 30.600,00- (Trinta mil e seiscentos reais).

IGE
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LOTE VI- Uniformes do HospitaL
ITEM

DESCRIÇÃO
CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), em
tecido brim leve, nas cores azul marinho, azul
noturno e amarelo claro, composto de 01
blusa e 01 calça; Blusa manga curta, com um
logotipo no lado esquerdo do peito, dois
bolsos embutidos na altura do quadril direito
e esquerdo com tampo em detalhe azul
acima especificado. Viés de 2,0 em de
largura, do mesmo tecido do detalhe do
tampo do bolso, contorno da gola, dois em
cada manga e tampo dos bolsos; Gola: em V
contorno em detalhe de viés na frente.
Manga: manga curta, acabamento com dois
vieses. Barra: abertura lateral. Costuras:
fechamento das laterais e.mangas: costura
interlock (2 agulhas com 3 fios), densidade
de 4,0 pontos/cm; fechamento do ombro e
fixação das mangas: ponto overlock,
densidade 4,0 pontosfcm; fixação da bainha:
ponto overlock com pesponto duplo visível
externamente, densidade de 4,0 pontos/cm;
Fixação da gola e demais costuras: ponto
fixo, pesponto simples, densidade de 4,0,
linhas na cor combinando com o tecido para
toda costura. Calça: calça unisex, corte reto,
cintura alta, com elástico e cordão regulável,
com bolsos de aproximadamente 15 cm
embutidos nas laterais, bainha tradicional,
com a logomarca do hospital e prefeitura de
Ibotirama serigrafada. P, M, G, GG, EXG.

UNID. QUANT.

Bul's

Con'

52

VALOR

VALOR

10200

5 304 00

ANA NEUMA S1IÏVABUL05:3373256658
7
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2

CONJUNTO UNISSEX (ENFERMEIROS E
TÉCNICO DE ENFERMAGEM), para uso intrahospitalar (em tecido oxford, nas cores cinza e
azul bebê, composto de 01 blusa tipo bata e 01
calça. Bata unissex, manga curta, com um
logotipo no lado esquerdo do peito, dois bolsos
embutidos na altura do quadril direito e esquerdo
com tampo em detalhe azul acima especificado.
viés de 2,0 cm de largura, do mesmo tecido do
detalhe do tampo do bolso, contorno da gola, dois
em cada manga e tampo dos bolsos, conforme
modelo; gola: em v contorno em detalhe de viés
na frente; manga (manga curta, acabamento com
dois vieses); costas lisas, sem recortes e ou
detalhes; barra (abertura lateral); costuras:
fechamento das laterais e mangas: costura
interlock (2 agulhas com 3 fios), densidade de 4,0
pontos/cm; fechamento do ombro e fixação das
mangas: ponto overlock, densidade 4,0
pontos/cm; fixação da bainha: ponto overlock com
pesponto duplo visível externamente, densidade
de 4,0 pontos/cm; fixação da gola e demais
costuras: ponto fixo, pesponto simples; densidade
de 4,0, linhas na cor combinando com o tecido
para toda costura; logotipo: devem ser aplicados
via serigrafia, diretamente sobre o tecido;
modelagem da calça: calça unissex, corte reto,
cintura alta, com elástico e cordão regulável, com
bolsos de aproximadamente 15cm embutidos nas
laterais, bainha tradicional, com logomarca do
hospital e prefeitura de Ibotirama serigrafada,
tamanhos: P, M, G, GG, EXG.

Buli s

Conj.

122

102,00

12.444,00

3

CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO);
composta de 50% poliéster e 50% algodão; tecido
com gramatura de 105g1m2; tecido com armação
do tipo tela; na cor branca; do tipo social (tipo
camisete); manga 314; sem bolso; com gola
social, com logomarca do hospital serigrafada na
frente, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.

Bull's

Unid.

36

86,00

3.096,00

CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO);
composta de 73% poliéster 27% viscose; tecido
com gramatura de 250g1m2; com armação do tipo
tela, com cós anatômico; sem bolsos; fechada
através de zíper e 01 botão no cós; sem
passadores de cinto; calca na cor azul marinho.
Tamanhos36 ao 48.

Bull's

Unid.

36

86,00

3.096,00

CAMISA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO);
composta de 67% poliéster 33% algodão; tecido
com gramatura de 1 10g1m2; tecido com armação
do tipo tela; na cor branca; do tipo social; manga
longa; com 01 bolso no lado esquerdo superior;
com gola social e logomarca do hospital bordada
na frente serigrafada, tamanhos: P, M, G, GG,
EXG.

Bull's

Unid

50

86,00

4 300 00

CALÇA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO);
composta de 100% algodão; tecido com
gramatura de 276g1m2; com armação do tipo tela;
cós 112 elástico; com 4 bolsos; sendo 2 bolsos
dianteiros chapados e 2 bolsos chapados traseiro;
fechada através de zíper e botão; com
passadores de cinto; calca na cor azul marinho.
Tamanhos 36 ao 48.

Bull's

50

86,00

4.300,00

-

4

-

6

fo 2
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CAMISA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA)
excelente qualidade, cor branca em
poliviscose composto por 67% de poliéster e
33% de viscose, com dois bolsos, no lado
esquerdo com a logomarca do hospital e nas
costas com o nome da prefeitura de
lbotirama serigrafada. tamanhos: P, M, G,
GG,EXG.

BuIl s

Unid.

96

60,00

5.760,00

8

CALÇA COMPRIDA DE TERBRIM UNISSEX
(LIMPEZA), cor branca de excelente
qualidade com bolsos nas laterais e dois
bolsos na parte de trás. Feita em tecido
resistente a rasgos e tração e de grande
durabilidade. Confeccionada com elástico
atrás da cintura. Modelagem reta para
oferecer conforto ao trabalhador. tamanhos:
P, M, G, GG, EXG.

Bull's

Unid.

96

60,00

5.760,00

9

JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO
E MASCULINO. Tecido: Oxford, com 02
(dois) bolsos na frente, cor branca, no lado
esquerdo com a logomarca do hospital e nas
costas com o nome da prefeitura de
Ibotirama serigrafada, conforme modelo em
anexo, tamanhos adultos: P< M< GG e EXG.

Bull's

Unid.

200

68,70

13.740,00

-

1 57.800,00 1
Valor Total: R$ 57.800,00 - (Cinquenta e sete mil e oitocentos reais).
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LOTE VIII.
ITEM

2

DESCRIÇÃO

MARCA
MODELO

BOTA CANO CURTO: bota cano curto,
modelo militar em couro semi-cromo, parte
superior do cano e revestida de couro tipo
camurça para maior conforto, totalmente
almofadada, e revestida internamente em
tecido 100% poliam ida e palmilha
conformada. botas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44.

Cartom

BOTAS: desenvolvida de acordo com a
Norma do Ministério da Saúde para
confecção de bota SAMU com as seguintes
especificações: Modelo bota resgate cano
longo acolchoada com proteção frontal;
Confeccionada em couro legítimo
hidrofugado; Solado de borracha de alta
resistência colado e costurado; Fechamento
com zíper e velcro com caneleira de recouro,
porta faca de borracha e protetor peito do pé;
Refletivos 31) vistos com 180 graus;
Personalização SAMU 192 na lateral.
Tamanhos: 35/ 36/ 37/ 38/ 39/40/ 41/42/ 43.
-

UNID. QUANT.

Par

60

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

200,00

12.000,00

°o ppOCESSO
RA

Cartom

Par

100

466,50

7

46.- Só,00

-à
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3

TÊNIS na cor preta, material emborrachado,
O solado deverá ser antiderrapante, sendo a
sola na cor preta, Fechamento com cadarço.
DIVERSOS TAMANHOS, conforme manual
de uniformes SECPM-MUSECPM, em anexo.

ABS

Par

750

115,00

4

CINTO EM NYLON na cor azul marinho,
com fivela de metal ' cromada, contendo o
Brasão da escola.

Master

Unid.

600

29,00

MEIAS BRANCAS, tamanho médio, cano
alto, com a seguinte composição de matéria
prima: 100% poliamida, fibra sintética
responsável pela estruturação da meia, que
permite que o produto mantenha o formato
original após o seu uso e lavagem; fio com
propriedades elásticas. Conforme MANUAL
DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo).

RM

-

•

5

'8&2-5OØ0

17.400,00
Li

Par

600

9,50

5.700,00

1

168.000,00 -

Valor Total: R$ 168.000,00 - ( Cento e sessenta e oito mil reais).

• VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R$ 370.400,00.
(Trezentos e setenta mil e quatrocentos reais)

DECLARAMOS QUE EXECUTAREMOS O OBJETO CONTRATUAL EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS
DESCRIÇÕES INDICADAS Nó ANEXO V DESTE EDITAL E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE ATENDEREMOS TODAS AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO OBJETO LICITADO,
CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE NO CASO DO
NÃO ATENDIMENTO DAS MESMAS, SEREM APLICADAS TODAS AS SANÇÕES CABÍVEIS.

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS OFERTADOS PERMANECERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, E QUE TODOS OS
PRODUTOS SÃO DE ORIGEM NACIONAL.

DECLARAMOS QUE NÃO HÁ NOS QUADROS DESTA EMPRESA, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃOS OU
ENTIDADES CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

A empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., declara que nos preços contidos na proposta
escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguro, transportes, carga e descarga, lucros, horas extras e outras despesas, se houver;
para garantir a perfeita execução do objeto desta licitação, observando o que dispõe o Art. 71, caput, § 1 0 da Lei
8.666/93.

Assinado de forma digital por ANA
•
NEUMA SILVA 13111-05:33732566587
BULOS:33732566587Dadàs: 202/.7s54:1 -0300
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TURÃ

Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores
acima com a validade da proposta de 60 (sessenta) dias; o pagamento que será efetuado no prazo de até até
300 (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, de acordo com o indicado no item 15.2 do edital; a
entrega dos produtos será feita no prazo de até 15 (quinze) dias, de acordo com o indicado no item 4.2 do Anexo
Ido edital; a entrega será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua Profa Francisca Morais de
Assis, SINO, na cidade de Ibotirama - BA, de acordo com o indicado no item 5.1 do Anexo) do edital; o prazo de
vigência do contrato, objeto do presente Pregão será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, de
acordo com o indicado no item 6.1.1 do Anexo 1 do edital; e a garantia dos produtos que será de até 12 (doze)
meses, OU em conformidade com todas estas informações e condições estabelecidas no edital.
ANA NEUMA SILVA
BU LOS:33732566587

Assinado de forma digital por ANA
NELJMA SILVA BULOS:33732566587
Dádos: 2021.11.17 14:54:27 -0300

Feira de Santana - BA, 17 de novembro de 2021.

Ana Neuma Silva Bulos.
RG: 02.052.827 -25 - SSP/BA.
CPF: 337.325.665-87.

GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ N°.: 03.230.91510001-81. INSC. ESTADUAL: 51.230.351 - NO.
RUA VEREADOR DEMÓCRITO DE LIMA SOARES, N° 76, CENTRO.
FEIRA DE SANTANA - BAHIA.
Tel / Fax: (75) 3211-1 000.
E-mails: geizer©casaesportiva.com.br / ggscasaesportiva.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.
FORMA DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA- CONFORME EDITAL.
LOCAL DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.
GARANTIA DE 12 (doze) MESES - DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA NA EMPRESA.
BANCO BRADESCO: AG.: 3516-5. C/C: 56.884-8.

Rua Ver. Demócrito de Lima Soares, 76, Centro - Fone: (75) 3211-10&0 - Feira de Santna-BA.
Cep: 44.002-740 - CNPJ: 03.230.91510001-81 - 1. Estadual: 51.230.351 PP.
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CNP,J: 07.230.563/0001-15 - lnsc. Estadual flQ 065.599.506
Tel.: (74)9.9984-2565 E-mail: cialvesbarreto@gmail.com
q1)l' »

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMAIBA
At. - Pregoeiralo e Equipe de Apoio do Município de Ibotirama, Bahia.
Pregão Presencial N° 01612021.
Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote
Data e Horário da Sessão: 17 de novembro de 2021 as 09:00h.

Empresa C 1 ALVES BARRETO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ de n° 07.230.56310001-15, com sede à Rua: José
Nogueira, 92. Centro. Xique-Xique, Bahia. CEP. 47.400-000.
Contatos. Fone/Fax: (74) 3661-2456 / E-mail: cialvesbarreto@gmail.com
Dados Bancários: Banco 237- BRADESCO. Agência: 3549 / Conta Corrente: 14.257-3 - Xique-Xique/BA
Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem
como peças diversas para as Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo 1 do município da Ibotirama/BA.

Lote 1- UNIFORME ESCOLAR
,.SOO48/O2i,.:
..• ..........
Item
-

.............:.:..........:... T ..................... ..........•..•:

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
CONJUNTO INFANTIL FEMININO E ASCULINO

-

UNID

QUANT.

Marca

UNtO

2650

Maria
Morena

.................

Valor
Unit

Valor Total

Short

masculino e short saia feminino em alha elanca colegial na
cor verde Turquesa,elástico na cintura, camiseta com manga
1

na cor branca com verde turquesa, gola redonda em ribana

R$ 29,43

R$ 77.989,50

na cor branca, em malha PV fio 30. Estampado na frente e
costas com a logomarca da prefeitura e emblema da unidade
escolar. Tamanhos: P,M,G,GG
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 77.989,50 (Setenta e sete mil e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta

77989,50

Xique-Xique/BA, 17 de novembro de 2021.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições para entrega: DE ACORDO DETERMINAÇÕES CONTANTES NO EDITAL
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C 1 ALVES BRErO & CIA LTDA
CNPJ: 07.230.56310001-15
Mete Alves da Rocha
Sócio/Gerente
RG: 2.315.7465SP/BA
CPF:470.954.405-06

Rua: Coronel José Nogueira, flQ 92, Centro
FONE/iU((74)3661-2456- CEP: 47.400-000. Xlque-XJquefBA.
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MO!1:fla

C 1 ALVES BARRETO & CIA LTDA

CNPJ: 07.230.56310001-15 - lnsc. Estadual n 2 065.599.506
Tel.-.(74)9.9984-256S E~mai/-. cialvesbarreto@gmali.com

Lote ifi - UNIFORMES DAS SECRETARIAS
Processo 04812021
Item

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

-

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com estampa de

1
-

2

logornarca das Secretarias Municipais de Ibotirama e do
Hospital Regional Velho Chico, conforme modelos em anexo,

Valor

UNID

QUANT.

Marca

UNID

3500

Maria
Morena

R$ 38,00

133.000,00

UNID

50

Maria
Morena

R$ 86,00

R$ 4.300,00

UNID

200

R$ 78,00

R$ 15.600,00

UNID

400

R$ 38,00

R$ 15.200,00

UNIO

100

R$ 75,00

R$ 7.500,00

UNID

3000

R$ 24,90

R$ 74.700,00

UNID

25

R$ 48,00

R$ 1200,00

Valor Total

Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e EXG.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA: em tecido 100%
algodão, fio a fio aberta com botão e logomarca bordada das
Secretarias Mun. Ibotirama, conforme modelos em anexo: p,
M.G.00EEXG.
JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINO.
Tecido: Oxford, com 02 (dois) bolsos na frente, cor branca,
no lado esquerdo com a logomarca da Secretaria de Saúde e
nas costas com o nome da prefeitura de Ibotirama
estampada, conforme modelo em anexo, tamanhos adultos:

Maria
Morena

-

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em malha UV, com
4

estampa de logomarcas estampadas, conforme modelos em
anexo, bem como a ser informado: P, M, G, GG e EXG.
COLETES DE BRIM aberto com veicro e com zíper, conforme

5

6

7

modelos em anexo Tamanhos Adulto: P, M, 6, GG e EXG
CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores
diversas; com estampas de logomarcas, Tamanhos Adulto: P,
M,G,GGeEXG.
COLETE REFLETIVO Jaqueta Laranja Fluorescente com zíper,
conforme modelo da Defesa Civil em anexo Tamanhos
]Adulto: P, M, G, GG E EXG.

Morena

Maria
ana
Morena
Maria
Morena
Maria
Morena

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 251.500,00 (Duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

R$ 251.500,00

Xique-Xique/BA, 17 de novembro de 2021.

Condições para entrega: DE ACORDO DETERMINAÇÕES CONTANTES NO EDITAL

—/X\iL Á
Cl ALVES øARlE3ó & CIA LTDA
/
V
CNPJ: 07.230.56310001-15
Arlete Alves da Rocha

Sócio/Gerente
RG 2.315.746 5SP/B.4

Rua: Coronel José Nogueira, 0 92, Centro
FONE/FAX (74)3661.2456 - CEP: 47.400-000. Xlque-Xlque/BA.
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Coe
C 1 ALVES BARRETO & CIA LTDA
CNPJ: 07.230.56310001-15 - Insc. Estadual n 2 065.599.506
Tel.. (74) 9.9984-2565 E-mail: cialvesbarreto@gmail.com

Lote V - UNIFORMES DO SAMU
Item

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT

IJNID

80

UNID

30

IJNID

150

UNID

100

Marca

Valor

Valor Total

CALÇA PADRÃO SAMLJ: Calça padrão Samu confeccionada tipo
terbrim

(sarja 211,

221 gim 2, 67% poliester,

33% algodão)

profissional np stop azul marinho, elástico atrás e cós na frente com
zíper, passantes para cinto; bolso faca Interno frontal; bolso nas duas
pernas com tampa em veicro; dois bolsos traseiros com tampa em

Mana
Morena

R$ 119,50

R$ 9560,00

R$ 34,50

R$ 1.035,00

R$ 34,80

R$ 5.220,00

189,20

R$ 18.920, 00

veicro; reforço nos joelhos; tarja refletiva na perna com sem; faixa
laranja e vermelha nas laterais; nos modelos feminino e masculino;
,tamanhos P,M,G, GGeEGGou4O,42,44,46,48e50.
CAMISETA SAMU 192 em polMscose gramatura 160, estampada em
2
-

serigrafia frente e costas, gola redonda corte tradicional, Cor azul

Maria
Morena

noturno. Tamanhos P.M.G.GG E EXCi
CAMISETAS: desenvolvida de acordo com a Norma do Ministério da
Saúde para confecção de camiseta SAMU com as seguintes
especificações: confeccionada em malha PV cor branca; Gola

3

redonda; Logotipo do SAMU nas costas grande, parte frontal
superior esquerda pequeno e na manga esquerda pequeno.
Bandeira

do

Brasil

bordada

na

manga

direita.

Maria
Morena

Tamanho:

P/M/6/GG/XXG
GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo terbnm (sarja
211, 221 g/m2, 67% poliester, 33% algodão) profissional rip stop;
mangas longas destacáveis com aplicação de zíper reforçado
invisível, símbolo do SAMU bordado no peito esquerdo e na manga
direita (dimensões aproximadas

circunferência com 6,3cm de

diâmetro, texto \"SAMU\" Medindo 4,Sxlcm e texto \192V'
medindo

4,5x2cm)

e

nas

costas

(dimensões

aproximadas:

circunferência com 14cm de diâmetro, texto \"samu\' Medindo
8,5x2cm e texto \"192\" medindo 8,5x4cm); na manga esquerda
com bordado da prefeitura de Ibotirama, dimensões aproximadas:

Maria
Morena

7,5x5,0cm; refletivos Sem; com tecido refletivo 5cm nas mangas,
costas e frente; bolso tipo faca na frente; faixas vermelha e laranja

o

nas mangas; gola tipo padre com fecho de velcro; ajuste dos punhos
com fecho de velcro; com tarjeta de identificação de nome, função e

1

tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,Scm em aplicação de velcro e

Jão

Ii

CE O

bordado; com tarjeta de identificação de função nas costas medindo
15x3cm em aplicação de veicro e bordado. tamanhos PP, P, M, G,
'
-

CiCie E6G

4

Validade da Proposta: LO (sessenta) dias.
Xique-Xique/BA, 17 denovepde2O2 t
Condições para entrega: DE ACORDO DETERMINAÇÕES CONTANTES NO EDITAL

C ALVES BARREr9Á CIA LTDA
CNPJ: 07.23056310001-15
Mete Alves da Rocha
Sócio/Gerente
RG:2.315.746S5P/BA

Ru Cofanei Jo$4NagueiVa, no 92, CsntVo
FONE/FAX (74)3661-2456 - CEP.* 47.400-000. Xique.Xlqus/BA.

_ØP._/

MSINA1

'

fli

CNPJ: 07.230.56310001-15 - lnsc. Estadual n 2 065.599.506
Tal.: (74)9.9984-2565 E-mail: cialvesbarreto@gmail.com
Pro asso 04812021
Item

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT.

Marca

UNIO

35

Maria
Morena

Valor Total

CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo 718 em tecido
100 % poliamida emborrachada impermeável. Com faixas
refletivas prateadas de 50 mm no peitoral e costas. Capa
longa com capuz regulável com cordão e fica guardado

-

dentro da gola. Possuindo fechamento frontal com zíper
5

protegido por aba fechada com velcro. Punhos de elástico.

R$ 179,00

R$ 6.265,00

Com logomarca do SAMU no peito esquerdo e nas costas e
manga esquerda. Contendo o nome do funcionário e SAMU
IBOTIRAMA/BA abaixo da logomarca das costas, na região do
quadril em bordado branco (personalizar)

. Tamanho:

P/M/G/XXG.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 41.00000 (Quarenta e um mil reais)

R$ 41.000,00

Xique-Xique/BA, 17 de novembro de 2021.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições para entrega: DE ACORDO DETERMINAÇÕES CONTANTES NO EDITAL.
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Cripi: 07.230.56310001
Mete Alves da Rocha
Sócio/Gerente
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C 1 ALVES BARRETO & CIA LTDA

\
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CNPJ: 07.230.56310001-15 - lnsc. Estadual n 065.599.506
Tel.: (74)9.9984-2565 E-mail: cialvesbarreto@gmail.com

• .

Lote VII- UNIFORMES DA GUARDA CiViL MUNICIPAL
PiócessoO48fZOZl,
.•

Item
-

..

.

.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

.

:.

UNID

QUANT.

UNID

80

Marca

Valor Total

CALÇA MASCULINA, calças confeccionadas sob medida em tecido
npstop, na cor azul noturno, com garantia de anti desbotamento,
deverá ser confeccionada conforme modelo adotado pela guarda
civil municipal de Ibotirama, cintura com os passadores para cinto;
cós com 4,5 cm de altura, entrelaçado e forrado, e o passador para o
cinto deverá ser de 3 cm, tendo uma distância de 7 cm entre um e
outro fechamento frontal por botão na cor azul marinho; braguilha
fechada por zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02 dianteiros tipo

Maria
Morena

R$ 94,50

R$ 7.560,00

fica nas laterais; 02 laterais tático com a sigla gcm bordada em cor
branca; 02 traseiros embutidos com portinholas (tampas); a largura
da boca calça deverá ser afunilada e com abertura lateral de 15 cm,
fechada com velcro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter
sobras para alargamento de 10 cm. calças masculinas: (nQ 38,40,42,
.•

-

N°D0P.00E5

CALÇA FEMININA, calças confeccionadas sob medida em tecido
ripstop, na cor azul noturno, com garantia de anti desbotamento,
deverá ser confeccionada conforme modelo adotado pela guarda
civil municipal de Ibotirama, cintura com os passadores para cinto;
cós com 4,5 cm de altura, entrelaçado e forrado, e o passador para o
cinto deverá ser de 3 cm, tendo uma distância de 7 cm entre um e

2

outro; fechamento frontal por botão na cor azul marinho; braguilha
fechada por zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02 dianteiros tipo

Maria

UNID

Morena

R$ 91,00

R$ 455,00

faca nas laterais; 02 laterais tático com a sigla gcm bordada em cor
branca; 02 traseiros embutidos com portinholas (tampas); a largura
da boca calça deverá ser afunilada e com abertura lateral de 15 cm,
fechada com velcro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter
sobras para alargamento de 10 cm. calças femininas: (n 2 42, 44, 46,
48)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Xique-Xique/BA, 17 de novembro de 2021.

Condições para entrega: DE ACORDO DETERMINAÇÕES CONTANTES NO EDITAL
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C 1 ALVES BARdETO & CIA LTDA
CNPJ: 07.230.56310001-15
Mete Alves da Rocha
Sócio/Gerente
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CPF: 470.954.405-06
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C 1 ALVES BARRETO & CIA LTDA

Item
-

C 1 ALVES BARRETO & CIA LTDA
CNPJ: 07.230.56310001-15 - lnsc. Estadual

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT.

IJNID

60

UNID

40

UNtO

80

UNID

5

IJNID

40

n9

065.599.506

Marca

Valor Total

GANDOLA: blusão b7 np stop unisse; na cor azul marinho noite com
dois bolsos na parte frontal superior, com fechamento em velcro e
abertura para caneta na parte superior do bolso esquerdo, veicro
para tarjeta de identificação na parte superior do bolso direito com a
seguintes medidas 12cm x 02cm, ambos os bolsos com as seguintes
medidas: 17 cm de comprimento por 13,5cm de largura, com

3

reforço de 19,5 cm altura x 20 cm de largura na altura dos cotovelos

Maria
Morena

R$ 158,90

R$ 9.534,00

R$ 19,80

R$ 792,00

R$ 24,50

R$ 1.960,00

R$ 23,00

R$ 115,00

R$24,60

R$984,00

e reforço na altura dos ombros, com a bandeira do município de
lbotirama bordada nas cores oficiais, nas medidas 07 cm x 5 cm na
manga direita; com o brasão da guarda civil municipal nas cores
oficiais, nas medidas 8 cm x 9 cm na manga esquerda. Tamanhos (P,
M, G, GG, EG)
BRASÕES, brasões da guarda civil municipal de Ibotirama,
bordados diretamente nas mangas das camisas (manga
direita) e na parte frontal dos bonés, com proteção de plástico
-

Maria
Morena

sobreposta através de costura.
CAMISETAS MASCUIJNAS, camiseta branca manga curta em malha

5
-

fria, com estampa da descrição guarda civil (nas costas, cor amarelo)

Maria
Morena

camisetas masculinas: P, M G, 6G, XXG
CAMISETA FEMININA, camiseta branca manga curta em malha fria,

6
-

com estampas descrição guarda civil (nas costas, cor amarelo)

Maria
Morena

camisetas femininas: P. M, G, GG
BOINA FRANCESA gcm, na cor azul marinho noite, produzida em
tecido em feltro, presa do lado esquerdo com botão de pressão

7

Maria
Morena

metálico prata, forrada, com cadarço para ajuste. Resistente a água
-

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
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p

Içiw.
IOiena

e com acabamento em couro macio

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 21.400,00 (Vinte e um

mil e quatrocentos reais)

R$ 21.400,00

Xique-Xique/BA, 17 de novembro de 2021.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições para entrega: DE ACORDO DETERMINAÇÕES CONTANTES NO EDITAL.
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CIALVESBA8IO&CIALTDA
CNPJ: 07.230.56310001-15
Mete Alvas da Rocha
Sócio/Gerente
RG: 2.315.746 SSP/M
CPF: 470.954.405-06

Rim Coronel José Nogueha, no 92, Centra
Xlqu.-Xlque/BA.
FONE/FAX: (74)3661-2456 CEPI.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

ÃsstW'7

ATA N° 02 DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE
PREÇOS REFORMULADAS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021-PMI/BA
DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, ESCOLARES E ESPORTIVOS PERSONALIZADOS, BEM COMO
PEÇAS DIVERSAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL N°
016/2021-PMI/BA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2021

Aos dezenove dias do mês de novembro, às dez horas e cinquenta minutos do ano de dois mil e vinte e
um, na Secretaria Mun. de Administração e Finanças situada na Praça Ives de Oliveira, n° 78, nesta
cidade de Ibotirama, Estado da Bahia, reuniu-se o Pregoeiro e equipe de apoio desta Prefeitura Municipal
de Ibotirama - Bahia, designada pelo Decreto 028/2021 de 18 de janeiro de 2021, composta pelo
pregoeiro Neylon Nichelle Pereira de Sã Teles e equipe de apoio: Joelma Pereira dos Santos e Claudiane
Almeida Moura, para abertura do envelope contendo Proposta de Preços reformulada, conforme Edital
do Pregão Presencial W. 016/2021-PMI/BA e seus anexos. O Pregoeiro recebeu as propostas dentro do
prazo estipulado. Após abertura dos envelopes de propostas realinhadas o Pregoeiro e equipe de apoio
constataram que as empresas: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA e GGS INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA entregaram as Propostas Realinhadas dentro do prazo legal. O Pregoeiro conferiu as
propostas realinhadas e constatou que as mesmas estavam com as devidas adequações, sendo aceitas,
tendo sido julgada vencedora dos LOTES 01, 03, 05 e 07 a empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA, com
o menor preço por lote, sendo o LOTE 01 com o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
LOTE 03 com o valor total de R$ 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE
05 com o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e o LOTE 07 com o valor total de R$
21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos LOTES 02, 04, 06 e 08 a empresa GGS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$ 114.000,00 (cento e
quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). LOTE 06
com o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total
de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). O Pregoeiro e equipe de apoio vistaram as
propostas reformuladas apresentadas. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que concordam com tudo o exposto. O Pregoeiro declarou
encerrados os trabalhos às 11:00h e 55min, agradecendo a presença de todos.

DE APOIO:

Neylon

Joelma Perir dos Santos
Membro

Moura
Membro

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021-PMI/BA.

'.

Às 9:00h do dia 18 de novembro de 2021, o Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de lbotirama, instituído pelo Decreto 028/2021 de 18 de
janeiro de 2021, após analisado o resultado do Pregão n° 016/2021PMI/BA, referente ao. Processo n° 048/2021, Adjudica os Lotes 01,
03, 05 e 07 à empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, sendo LOTE
01 com o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). LOTE
03 com o valor total de R$ 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um
mil e quinhentos reais). LOTE 05 com o valor total de R$ 41.000,00
(quarenta e um mil reais) e o LOTE 07 com o valor total de R$
21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos
LOTES 02, 04, 06 e 08 à empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$ 114.000,00
(cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$
30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). LOTE 06 com o valor total de
R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com
o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal, para
homologação.

Ibotirama, 18 de

ro de 2021.

Neylon Nichelle

Sá Teles
ro

Ibotirama
Pregão Presencial n 5 016/2021-PMI/BA - Aquisição de Uniformes

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

Diário Oficial do

1 boti rama

MUNICIPIO

Licitações

/
(LUC
\ _tANÀT.A

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2021-PMI/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama-BA torna público o Resultado de Julgamento da proposta de
preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial 016/2021-PMI/BA, do tipo menor
preço por lote, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes
profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para manutenção das Secretarias
Municipais deste município. Sagrou-se vencedora dos Lotes 01, 03, 05 e 07 a empresa: CI ALVES BARRETO E CIA
LTDA, sendo LOTE 01 com o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). LOTE 03 com o valor total de R$
251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE 05 com o valor total de R$ 41.000,00
(quarenta e um mil reais) e o LOTE 07 com o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e
vencedora dos LOTES 02, 04, 06 e 08 a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com
o valor total de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e
seiscentos reais). LOTE 06 com o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com
o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), decorrido o prazo recursal fica homologado o
processo pelo Prefeito Municipal, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00
às 12:00horas. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles - Pregoeiro.

DIGITAL: LG61P7/ZCMGZLUDBEHTYAG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNIC(PAt DE IPIAÚ
-

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 2 6012021-SRP

ÀS.

so de
O pregoeiro e a Equipe de Apoio reuniram-se para analisa o p
Pregão Eletrônico n' 01612021, e após a verificação de todos os aspec 5 contábeis e
jurídicos, adjudicamos o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUISIÇAO DE
favor da
POLTRONAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL SÃO PEDRO,
seguinte empresa, INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT
CNPJ:
00.630.98510001-39, sediada na Rua Pedro Gusso nu 943, bairro Cupão Raso, Curitib
R,
CEP: 81050-200, vencedora do lote (1) POLTRONAS PARA AUDITÓRIO , com o valor de E 247.086,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitenta e seis reais(.
Ibicui-BA, 3 de Novembro de 2021.
ALFREDO RUY SANTOS COSTA
Pregoeiro

O Pr oeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados a
licitação na moi idade Pregão Eletrônico n2 06012021-SRP, (Ilcitacoes-e: nu 908963), cujo
objeto é a
tratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de
cordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal
preços,
iços de AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE E AEREA, para atender as
necessidades das Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de lpiaú/BA. Sessão de
abertura: 06/12/2021 às lOhlSmim. O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br, bem como, no www.doem.org.br/ba/ipiay e no Portal da
Transparência: www.ipiau.ba.gov.br . Maria das Graças César Mendonça - Prefeita. Jan
Gonçalves Muniz Ferreira - Pregoeiro Oficial, Decreto nQ 5.81012020. lpiaú-BA, 19 de
novembro de 2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO NO 1612021

PREGÃO ELETRÔNICO NO 61/2021-SRP

Após analisar os autos do processo administrativo n, 21712021 e por tudo que
foi apresentado, HOMOLOGO a presente Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°.
016/2021, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.
Ibicui-BA, 3 de Novembro de 2021.
MARCOS GALVÃO DE ASSIS
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nu 1812021
O Município de Ibicul/BA comunica a abertura do Pregão Eletrônico n.°
018/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADAS AO
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL SÃO PEDRO, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. Recebimento das propostas: Até as 08:00 do dia 02/1212021 - Abertura das
Propostas 02/1212021 às 08:30. Início da Sessão de Disputa de Preços 02/12/2021 às
08:45. O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço www.licitacoese.com.br ou no email pmibicaillcltacoes@hotmail.com . O pregão será realizado em sessão
pública oo hne, através do site www,Iicitaçôes-e.com.br mediante inserção e
monitoramento de dados gerados e transferidos para o aplicativo"licitações-e", constante
na página eletrônica do Banco do Brasil, Licitação Banco do Brasil n.n 908987. Informações
adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail
pmibicuilicitacoes@hotmail.com .
Ibicui-BA, 19 de novembro de 2021.
ALFREDO RUY SANTOS COSTA
Pregoeiro

O Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nO 06112021-SRP, (licitacoes-e: n° 9089e4(, cujo
objeto é a contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de
preços, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal
de SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMÉTRICOS. para atender as necessidades dos
Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de lpiaú/BA. Sessãô de abertura:
07/12/2021 às lOhlSmim. O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico:
www.licitacoese.com.br, bem como, no www.doem.org.br/ba/ipiau e no Portal da
Transparência: www.lpiau.ba.gov.br . Maria das Graças César Mendonça - Prefeita. Jan
Gonçalves Muniz Ferreira - pregoeiro Oficial, Oecrêto ns 5.81012020. Ipiaú-BA, 19 de
novembro de 2021.
lpiaú-BA, 19 de novembro de 2021.
JAN GONÇALVES MONIZ FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL ( SRP) N 2 1412021
O Município de ltacaré/BA, torna público, a abertura do PP (SRP( 014/2021 -PA17912021, no dia 02 de dezembro de 2021, às 14:00hs. Tendo por Objeto: CONTRATAÇÃO
FUTURA E EVENTUTAL DE EMPRESA DO RAMO DE HOTELARIA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, NA SEDE DE ITACARÉ E DISTRITO DE TABOQUINHAS EM
ATENDIMENTO Às NECESIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC)PlO. Local prédio
anexo da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Rui Barbosa-li-Centro, ltacaré, Bahia,
mesmo local onde interessados deverão retirar o Edital, das 09 às 12:00 horas. Endereço
eletrônico; itacare.licitacaoes@gmail.com .

PREFEITURA MUNICIPAL DE (BOT(RAMA

Itacaré, 19 de novembro de 2021.
JOCÉLIA SOARES DE ARAÚJO
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 2 1812021-PMI/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirarna comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO 018/2021PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa do
ramo destinado a prestação dos serviços de hospedagem, alimentação e locação de
auditório para atendimento das necessidades da Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência
Social, Secretaria Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde, do município de
Ibotirama. A licitação será realizada no dia 02 de dezembro de 2021, às 09:00 h, na sala
Centro,
de reuniões anona a Guarda Municipal, situada na Praça da Bandeira,
Ibotirama/BA. O edital e as informações serão obtidos através de solicitação via e-mail:
Iicitacao@ibotirama.ba.gov.br e/ou na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira,
no 76, 12 Andar, Centro, ibotirama/Ba, das 8:00 às 12:00 h, telefone para contato (77(
3698-1512.

um,

NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SÃ TELES
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 19/2021-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2021PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa
especializada nos serviços de veiculação: Spot em rádio AM e/ou PM, TV, produção e
gravação de spot, veiculação de avisos em carros de som, e apresentação de eventos em
geral, visando suprir as necessidades de trabalho (unto às atividades desenvolvidas pelas
secretarias municipais, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo
Municipal de Assistência Social, do município de Ibotirama. A licitação será realizada no dia
03 de dezembro de 2021, às 09:00h, na sala de reuniões anexa a Guarda Municipal, situada
Centro, Ibotirama/BA. O edital e as informações serão obtidos
na Praça da Bandeira,
através de solicitação via e-mail: Iicitacao@ibotirama.ba.gov.br e/ou na sede da Prefeitura
situada na Praça Ives de Oliveira, n° 78, 19 Andar, Centro, Ibotirama/BA, das 6:00 às 12:00
h, telefone para contato (77( 3698-1512.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 6112021
A CPI da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade 'PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando o Registro de Preços para Contratação
de Empresa Especializada na Locação de Veículos Leves e Pesados, sem condutores, a fim
de atender as demandas das secretarias do Município de ltamaraju/Bahia. Início de
acolhimento das propostas: 23/1112021, às OBhOOmin até às 07:h59mim do dia
02/12/2021. Abertura das propostas: 02/1212021, às OBhOOmin. Inicio da sessão da disputa
dos lances: 02112/2021 às OBhãOmin. Local/Site: www.licitacoes-e.com.br . Referência de
Tempo: Para todas as referências de tempo será observado p horário de Brasilia
(DE).T:)73)3294-3132 - O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no site:
www.itamaraju.ba.gov.br . Em, 19/1112021. Jucenilza C. Favalessa de Almeida - Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO NO 6612021
A CPI. da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço por Lote, visando a Aquisição Material Penso, a fim de
atender as demandas da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, no exercício 2022.
Início de acolhimento das propostas: 2311112021. às Bhoornin até às 07:hS9mim do dia
07/1212021. Abertura das propostas: 0711212021, às OBhOOmin. Início da sessão da disputa
dos lances: 07112/2021 às 8h30min. Local/Sito: www.licitacoes-e.com.br . Referência de
Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DP(.
T:(73)3294-3132 - O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no site:
wwm.itamaraju.ba.gov.br .
Em, 19 de novembro de 2021.
JUCENILZA C. FAVALESSA DE ALMEIDA
Pregoeira

um,

PREFEITURA MUNICIPAL. DE (TAPEBI
AVISOS DE LICITAÇÔES

NEYLON NICHELLE PEREIRA DE SÁ TELES
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL NO 1612021-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama-BA torna público o
Resultado de Julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo
sob a modalidade Pregão Presencial 016/2021-PMI/BA, do tipo menor preço por lote,
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças
diversas para manutenção das Secretarias Municipais deste município. Sagrou-se
vencedora dos Lotes 01, 03, 05 e 07 a empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, sendo
LOTE 01 com o valor total de 6$ 78.000,00 (setenta e Oito mil reais). LOTE 03 com o
valor total de 6$ 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE
05 com o valor total de 6$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e o LOTE 07 com o
valor total de 6$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos
LOTES 02, 04, 06 e 08 a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo
LOTE 02 com o valor total de 6$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com
o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). LOTE 06 com o valor total
de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total
de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), decorrido o prazo recursal fica
homologado o processo pelo Prefeito Municipal, estando o processo à disposição dos
interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00horas.

A Prefeitura de Itapebi -Bahia informa aos interessados a realização dos
processos licitatórios:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021 - Data de abertura 03 de Dezembro de
2021, às OBh:OOmin, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURO E EVENTUAL
FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC)PIO DE ITAPEBI/BA.
PREGÃO ELETRÔNICO N2 03312021 - Data de abertura 03 de Dezembro de
2021, às 08h30min, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEBI/BA.
PREGÃO ELETRÔNICO N2034/2021 - Data de abertura 03 de Dezembro de
2021, às 09h30min, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIAS E METALURGIAS (MATERIAIS METÁLICOS E
FERRAGENS) PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC(PlO DE
ITAPEBI/BA.
Por meio da plataforma °Iicitacoes-e", Tipo: Menor Preço Global, os editais
se encontram à disposição para retirada no site www.licitacoes-e.com.br , As
divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município, através
do httpu://io.arg.br/ba/itapebi/diarioOficial . Maiores informações através do e-mail:
itapebi.ba@hotmail.com ou na Copel, sito na Rua Othon Cachoeira Costa, 204 - Cidade
Alta.
Itapebi

NEYLON NICHELLE PEREIRA DE sÁ TELES
Pregoeiro
Este documento pode ser verivuado no endereço eletrónino
hnp://waew.ir.gov.br/outentivldode.htnni, poio código 05302021112200266

Bahia, 18 de Novembro de 2021.
MILTON SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

-
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

PARECER JURÍDICO

Ibotirama, 23 de novembro de 2021.
AATLA -

AO: Exm° Sr. Laercio Silva de Santana
Prefeito Municipal de Ibotirama

2

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa., que o procedimento licitatório, na modalidade
Pregão Presencial, que tomou o n° 01612021-PMI/BA, tipo
menor preço por lote, objetivando a Contratação de empresa para
o fornecimento de uniformes profissionais, escolares e esportivos
personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias
Municipais deste município, encontra-se em ordem, pronto para
homologação e formalização do contrato com o licitante vencedor
do certame, uma vez que foram cumpridas todas as formalidades
previstas na Lei n° 10.520/02 subsidiariamente, nos dispositivos da
Lei Federal n 2 8.666/93 e alterações posteriores.

BARTIRA 4FIÍDE A. G. DE ASSIS
Procura fa j eral do Município
O/BA 21853

de

Ljugirama

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
• (77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

(

HOMOLOGAÇÃO

c

PREGÃO PRESENCIAL N°. 01612021-PMI/BA.

Atendendo a decisão do Pregoeiro desta Prefeitura Municipal de Ibotirama, fica
homologada a adjudicação feita pela mesma, que teve como vencedora dos
LOTES 01, 03, 05 e 07 com menor preço por lote ao licitante: CI ALVES
BARRETO E CIA LTDA, sendo LOTE 01 com o valor total de R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais). LOTE 03 com o valor total de R$ 251.500,00
(duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE 05 com o valor total
de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e o LOTE 07 com o valor total de
R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos LOTES
02, 04, 06 e 08 com menor preço por lote ao licitante: GGS INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$
114.000,00 (cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$
30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). LOTE 06 com o valor total de R$
57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total
de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Autorizo, portanto, a aquisição de que se trata a presente licitação.

Ibotirama, 24 de novembro de 2021.

LAERCIOSILV
SANTANA
Prefeito Municie Ibotirama
itul

Praça Ives de Oliveira, n 0 78 - Centro

líbofirarm
Pregão Presencial no 016/2021-PMI/BA

-

Aquisição de uniformes

(77) 3698
www.ibotirama.ba.io.org.br
Página 1 de 1
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MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2021-PMI/BA.
O Prefeito Municipal de Ibotirama, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do Processo
Licitatório Pregão Presencial n 2 016/2021 que teve como vencedora dos LOTES 01, 03, 05 e 07 com menor preço
por lote ao licitante: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, sendo LOTE 01 com o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito
mil reais). LOTE 03 com o valor total de R$ 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE 05
com o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e o LOTE 07 com o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e
um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos LOTES 02, 04, 06 e 08 com menor preço por lote ao licitante: GGS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil
reais). LOTE 04 com o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). LOTE 06 com o valor total de R$
57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e
oito mil reais), referente ao Processo n 2 048/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município. O processo licitatório encontra-se com vista franqueada
aos interessados. Laércio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOI4S
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Ne 4812021

1677-7069 -

'----.

Na 221, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

PREFITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

C.-'

É

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N 9 312021
Repetição

O Município de Eunápolls toma público a realização do Prôgão 1 $rSjdJ9A
04812021, objetivando a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS\E
ÍCUL0 tI'1TtJIrPCESSD bMINISTRATIVO NO 2.330/2021
CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA, VE1CUI.OS LEVES PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE
A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, torna público, a
TERRAPLANAGEM E INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE
REPUBLIAÇÂO da licitação na modalidade Tomada de Preços 0n 00312021 - Processo
INFRAESTRUTURA URBANA E CONGÊNERES NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA; 4ê4ÇUINDO
Alopistrativo no 2.33012021, objetivando a contratação de empresa especializada para
COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E/OU OPERADOR, LAMINAS E GARRAS, por meio B.ã9,.-v,.mréstaç3o de serviços de conservação e manutenção (preventiva e corretiva com
www.licitacoes-e.com.br, Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Sessão de Abertura das
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra) das escolas da Rede Municipal
propostas: 07 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para
de Ensino, no âmbito do município de Formosa do Rio Preto/BA. Tipo menor preço global.
retirada no sito www.eunapolis,ba.gov.br/site/licitacoes e https://www.licitacoes-e.com.br .
Data da Sessão: 10 de dezembro de 2021, às 09:00h (horário local). Local: Sala de Reuniões
As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município, através do
da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Matriz, o° 22, Centro, Formosa do Rio Pretosite https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/Diariooficiol . Maiores informações através do eBA. Interessados deverão retirar o NOVO EDITAL E ANEXOS, no Setor de Licitações, no
mail: licitação@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua
endereço acima citado. Mais Informações através do telefone (77) 3816-2125.
Arquimedes Martins, xx 525, Centauro, CEP nO 45821.900, Eunápolis - Bahia,
Em 24 de novembro de 2021.
JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA
Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 3112021
Repetição

'e

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Na.
031/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO
TRÁFEGO VIÁRIO DO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS-BA, por meio do site: www.licitacoese.com.br, Tipo: MENOR VALOR GLOBAL Sessão de Abertura das propostas: 07 de
dezembro de 2021, às 16:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no sito
www.eunapolls.ba.gov.br/site/Ilcitacoes e https://www.licitacoes-e.com.br . As divulgações
dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?clal do Município, através do site
https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial . Maiores informações através do e-mail:
licitação@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua
Arquimedes Martins, nn 525, Centauro, CEP 00 45.821.900, Eunápolis - Bahia
Em 24 de novembro de 2021.
iosÉ GONÇALVES OLIVEIRA
Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 2812021
OBJETO: Aquisição de tubos pvc irrgção 50 mm para atender a demanda das
Secretarias do município de Feira da Mata, conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
Recebimento das propostas dia 1011212021, às 09:00 horas. O Convite completo poderá
ser adquirido www.feiradamata.ba.gov.br ou Prefeitura Municipal de Feira do Mata, Praça
Prefeito Elias Pereira de Souza Filho 00 300 - Centro Informações: (77) 3474-1126
Feira da Mata - Bahia, 24 de novembro de 2021
VALMIR MACEDO RODRIGUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Em, 24 de novembro de 2021.
MANOEL AFONSO DE ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 412021
O MUNICIPIO DE GAVIÃO torna público a abertura de Licitação na modalidade
Tomada de Preço NO 00412021, tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA
PRAÇA DA FEIRA E RUA ALZIRA DE MOURA CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL, a ser realizada no dia 14 de dezembro
de 2021, às 08h00min (oito horas), Edital e Anexos disponíveis no setor de licitações da
Prefeitura Municipal de Gavião, à Av. Lomanto Junior, S/N, Centro, Gavião - Bahia - CEP:
44.650-000, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min. Maiores informações
pelo telefone (75) 3682-2151.

-

Gavião - BA, 24 de novembro de 2021.
LUIS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
Prsidente da CPI-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 412021
Dia 1411212021 às 8:30h. Objeto: prestação de serviços de engenharia na
reforma de imóvel, para transformação do mesmo no Centro Cultural Júlio César Santos
Leal, no município. Edital: www.ibirataia.ba.gov.br/íicitacoes . Informações: nu Prefeitura,
Pça. 10 de Novembro, nOS, Nova lbirataia, tel. 7335372125 ou e-mail:
licitaçãoiêliblrataia.ba.gov.br .
lbirataiu-Ba, 24 de novembro de 2021.
NILTON NOVAES SILVA JÚNIOR.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 3912021

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ADITIVO N° 537-2021-11C. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATADA: MERKAPCLIN COM.DE EQUIP.ELETRICOS LTDA. Aditar contrato nO 584-202011C, firmado em 24/11/2020. O prazo de execução do contrato será prorrogado até
31/12/2021, a Contar do seu termo final, em virtude da existência de saldo financeiro.
DATA DA ASSINATURA: 24/1112021.
ADITIVO NO 318-2021-1111. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATADA: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE FEIRA DE SANTANA. Aditar contrato
xx 040-2018 DAS/SMS, firmado em 0510812018. O prazo de execução do contrato no valor
mensal de R$ 50.000,00, e anual de R$ 600.000,00, será prorrogado por até 12 (doze)
meses, a contar do seu termo final, passando o valor acumulado do contrato para R$
2.400.000.00. DATA DA ASSINATURA: 04/0812021.
ADITIVO N 0 545-2021-13AC. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATADA: GMC CONSTRUÇÕES E ALUGÚEIS DE MÁQUINAS LTDA - EPP. Aditar o
contrato 00 136-2020-13C, firmado em 1210212020. O prazo de execução do Contrato será
prorrogado por até 03 (três) meses, a contar do seu termo final. DATA DE ASSINATURA:
18/11/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO 120-2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 099-2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS)
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL Tipo: Menor preço por lote. Data: 10/12/2021 às 08h30min. Informações no
Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaiô, nO 344, Centro, nos
dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8307. Edital no site:
www.Iicitacoes-e.com.br .
Feira de Santana, 24 de novembro de 2021.
FABRICIO DOS SANTOS AMORIM
Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL NO 412021

O MUNICIPIO DE IBITIARA / BA, nos termos da Lei n 2 10.52012002, Lei n9
8.666193 e demais legislações correlatas, torna público que no dia 07 de Dezembro de
2021 às OBhOOmin, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço Por Item, para a contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis )gasolina comum e óleo diesel 510), por
demanda, destinados ao abastecimento dos veículos das diversas Secretarias e Fundos do
Município de Ibitiara-BA, em trânsito para Capital do Estado - Salvador-EA. Conforme
especificações constantes no Anexo 1. Maiores informações junto ao Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal, peio telefone Fone (77) 3647-2151. Divulgação dos demais atos do
certame - Diário Oficial: http://pmibltiara.dofem.com.br/
MANOEL L. GOMES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 1612021-PMI/BA
O Prefeito Municipal de Ibotirama-BA no uso de suas atribuições legais torna
público a homologação do Processo Licitatório Pregão Presencial no 016/2021 que teve
coma vencedora dos LOTES 01, 03, 05 e 07 com menor preço por lote ao licitante: Ci ALVES
BARRETO E CIA LTDA, sendo LOTE 01 com o valor total de AS 78.000,00 (setenta e oito mil
reais). LOTE 03 com o valor - total de ES 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e
quinhentos reais). LOTE 05 com o valor total de 8$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e
o LOTE 07 com o valor total de ES 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e
vencedora dos LOTES 02, 04, 06 e 08 com menor preço por lote ao licitante: GGS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$
114.000,00 (cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$ 30.600,00 (trinta
mil e seiscentos reais). LOTE 06 com o valor total de ES 57.800,00 (cinquenta e sete mil e
oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total de R$ 188.000,00 (cento e sessenta e Oito mil
reais), referente ao Processo n 0 048/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para aquisição de uniformes profissionais, escolares e esportivos
personalizados, bem como peças diversas para manutenção das Secretarias Municipais
deste município. O processo licitatório encontra-se com vista franqueado aos
interessados.
-

LICITAÇÃO 125-2021

LAÉRCIO SILVA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAP(ÚNA

Objeto: Contratação integrada de empresa ou consórcio de empresa de
engenharia para a execução da 30 etapa do Complexo Educacional de Feira de Santana,
incluindo a elaboração de projetos executivos de arquitetura e projetos
complementares de engenharia. Tipo: Técnica e Préço. Data: 12101/2022 às 08h30.
Local: Av. Sampaio, xx 344, Feira de Santana. - Bahia. Edital no sito:
www.feiradesaxtana.ba.gov.br . Informações no Departamento de Gestão de Compras e
Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às
17h30. Tel.: 75 3602 834518376.
Feira de Santana, 24 de novembro de 2021.
JACICLEIDE GOMES DOS SANTOS
Presidente da CPI. do RDC
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
htnp//w,uw.In.gov.br/avt,ntioidad,.htnnl, pelo código 05302021112500205

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2912021/SRP
Repetição
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA, inscrita no CNPJ 13.071.204/0001-65
através do Pregoeiro informa que realizará licitação em 08/12/2021 às 09h00min, Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br. No 907231 PREGÃO ELETRÔNICO N 0 02912021/SRP Objeto: seleção
das melhores Propostas de Preço para Registro, com limite máximo de valor, visando à aquisição
parcelada, futuro e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados
na Rede Municipal de Ensino de Igraplúxa -BA, de acordo com as especificações e quantitativos
constantes do Anexo 1 (Termo - de Referência) deste Edital. O Edital encontra-se disponível no
Portal da Transparência (http://igrapiuna.ba.gov.br/transparencia e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail colic@igrapiuna.ba.gov.br.
Igrapláxa, 25 de novembro de 2021
ROBERTO EUGENIO O. TRAVASSOS
Pregoeiro.
Documento assinado digitalmente contorne MP nS 2.200-2 ice 2010012000. ICP
que Institui infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - iCP.Orasii. Enuall
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N°: 122/2021.
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE', O MUNICÍPIO DE
IBO11RAMA, ATRAVÉS DO FUNDO MUN.
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO OUTRO
LADO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA Cl ALVES BARRETO ME, EM
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS
ABAIXO:
-

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICIPIO DE
IBCYTIRAMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBO71RAMA,
inscrita no CNPJ sob n° 13.616.708/0001-13, com sede na Praça Ives de Oliveira, n° ioo,
Centro Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Assistência
Social, Sr. HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade (RG) n° 0311349552 SSP/BA e CPF/MF n° 570.360.475-34, residente e
domiciliado na Rua Dr. João Cupertino, n° 231, Bairro São Francisco, Ibotirama-BA,
devidamente autorizado pelo Decreto n° 103/2021 de 16 de abril de 2021, e, por outro
lado a empresa Cl ALVES BARREIO ME, com sede na Rua Coronel José Nogueira, n°92
Centro Xlque-Xique-Ba, inscrita no CNPJ sob n° 07.230.563/0001-15 e Inscrição Estadual
n° 065.599.506, neste ato representada pela Senhora Mete Alves da Rocha, portadora da
cédula de identidade RG n°. 0231574614 SSPJBA e CPF n°. 470.954.405-06, residente e
Xique-Xique-BA, que em
domiciliada no Condomínio Ata Magalhães, s/n, Zona Rural
razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial no 01612021-PMI/BA,
Processo no 04812021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, o
presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
-

-

-

-

-

CLÁUSULA 1- DO ORJErO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
i.-DOOBJETO

1.1 O objetivo do presente contrato é a contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissionais, para manutenção da Secretaria Municipal de
Assistência Social, deste município.
-

L2 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
-

ANIi

Prefeitura Municipal de Ibotirama

Praça Ives de Oliveira, n° 78 Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org .
-

Pregão Presencial n' 0161021PMl/BA

-

Aquisição de Uniformes
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1.2.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega
conformidade com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de
fornecimento que será entregue à Licitante Vencedora.
1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o efetivo
recebimento da Ordem de Fornecimento.
1.2.3 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
12.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a
critério da Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais
vigentes.
1.2.5 - Os materiais deverão estar acondicionados de forma compatíveis a sua
conservação.
1.2.6 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento,
reserva-se ao Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor.
1.2.7 - A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação
acompanhará a qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com o
Edital e com os termos contratuais, ressalvando:
1.2.7.1 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito
de, no prazo de até 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue,
preservando ainda, o prazo de garantia. Somente após este período será considerado
definitivo o recebimento.
1.2.7.2 - O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto
contratado.
1.2.8 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais,
que apresentarem vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e
inadequados ao fim a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as condições constantes do recipiente da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária.
1.2.9 - Os licitantes vencedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender
(em) as especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação.
12.10 - A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512

Pregão Presencial ii' 01612021-PMI/BA - AquIslço de Uniformes
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1.2.11 - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, én.vjaIje1'
da execução do fornecimento.
1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e
todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos previstos em lei.
1.2.13 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as
especificações discriminadas no Termo de Referência e estar dentro dos padrões de
aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto,
responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização dos mesmos.
12.14 - Somente serão recebidos produtos novos.

1.2.15 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às suas
expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verificarem defeitos de fabricação
ou avariados, ainda que só detectados quando da sua utilização;
12-16 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados,
durante o período da garantia oferecida pelo fabricante, atendendo no prazo máximo de 10
(dez) dias as solicitações nesse sentido;
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1.2.15-LOCAIS DE ENTREGA
- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua
Profa Francisca Morais de Assis, s/n - lbotirama - Ba.

CLÁUSULA II - DO VALOR, PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO
2.1 - DO VALOR
2.1.1- O valor total do presente contrato é de R$ 58.322,00 (cinquenta e oito mil e
trezentos e vinte e dois reais) podendo ser alterado em conformidade com a Lei N° 8.666
de 21106/93.
2.12 - O saldo remanescente deste contrato será utilizado no exercício subsequente.

2.2 - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
2.2.1 - Dos preços conforme proposta da Contratada:

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-15
www.tbotirama.ba .1
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
LOTE 03

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com
estampa de logomarca das Secretarias
Municipais de Ibotirama e do Hospital
Regional Velho Chico, conforme modelos
em anexo, Tamanhos Adulto: P, M, G, GG
eEXG.
MASCULINA
MANGA
CAMISA
COMPRIDk em tecido 100% algodão,
fio a fio aberta com botão e logomarca
bordada das Secretarias Mun. Ibotirama,
conforme modelos em anexo: P, M, G,
GG E EXG.
CAMISEtA TRADICIONAL em malha de
algodão, cores diversas; com estampas
de logomarcas, Tamanhos Adulto: P, M,
G, GG e EXG.

UNID.

QUANT.

UN

875

UN

02

UN

1.000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAl.

38,00

33.250,00

86,00

172,00

24,90

24.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$

2.2.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou
deposito/transferência em conta corrente da empresa, até 300 (trigésimo) dia útil do mês
subsequente ao vencido, mediante apresentação de nota fiscal e fatura dos materiais
entregues, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas, contendo as
respectivas notas fiscais, e demais relatórios e/ ou documentos pertinentes, devidamente
atestados pelo setor competente, designada pela Prefeitura Municipal de Ibotirama e
demais condições previstas no edital e seus anexos;
2.2.2.1 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterior até o
décimo dia do mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das
despesas devidamente discriminados.
223- Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de
qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centr
(77) 3698-1512
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1) Descumprimento das obrigações da contratada coma contratante e para ~._,te rce' Ç
que possam, de qualquer forma, prejudicar a contratante.
2) Inadimplência de obrigações da contratada para com a contratante, que provenha de
execução deste projeto ou de outros contratos.
3) Não cumprimento do disposto nas especificações do edital.
4) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

1

2.2.4 Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorreções,
-

o adjudicatário deverá sanar os defeitos e reapresentar a fatura;
2.2.5 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
juros moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do
efetivo pagamento, calculados "pro rata die", sobre o valor da nota fiscal/fatura;
-

2.2.6 No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das
condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
-

22-7 No preço descrito nesta Cláusula, estão incluídas todas as despesas inerentes a
execução dos fornecimentos, conforme normas e condições compostas neste contrato,
edital Pregão Presencial n° 01612021-PMI/BA e seus anexos;
-

2.3 DO PRAZO
-

23.1-0 prazo do presente contrato será até 26 de novembro de 2.022 contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo,
caso haja interesse do Município de lbotirama e se houver acordo entre as partes.
2.3.2 A duração do presente Contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários.
-

2.4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-

2.4.1 As despesas decorrentes da contratação, correrão à conta dos recursos próprios
e/ou vinculados, consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de Ibotirama,
cuja programação é a seguinte:
-

UNIDADE GESTORA:
02.09.001
02.09.001
02.09.001
02.09.001

PROJETO/ATIVIDADE:
2.072
2.074
2.075
2.082

ÍC

.2

1

Ibotitama

EIEti1ENTO DE DESPESA-3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00

FONTE
0100
0129/0100
0129/0100
0129/0100

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 Cent o
-
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www.ibotirama .ba
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2.5 - DO REAJUSTAMENTO
'

l.--

2.5.1. - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato,
observadas as disposições em contrário;
2.5.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso
II, alínea ndn da Lei N° 8.666 de 21106/93, da mesma forma reajustamentos só poderão
ocorrer de acordo com o artigo 20 e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 3 0 e
seus parágrafos, ambos da Lei n° 10.192, de 1.4/02/2001, não sendo admitida qualquer
outra modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados
neste subitem.
CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de lbotirama, pelo prazo estipulado
no item 2.3.1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei N°. 8.666, de
21106/93 e Legislação Complementar em vigor.
3.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica
obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer
ônus adicional para a Administração Pública, desde que aprovado pelo setor competente.
3.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas no item 1.2 deste contrato.
3.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do
Município ou a terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso.
3.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus
empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outras que não tenham sido
incluídas no preço proposto.
3.6 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados
em equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
3.7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou
impróprio para o uso.

3.8 - No momento do desembarque dos materiais, os responsáveis da Licitante Vencedora
deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do
servidor designado pela Administração Pública.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Ce i
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3,9 - Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, o valor recbidauari1 '
constatada a má qualidade dos materiais.
3.10 - A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93.
3.11 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos,
reservando a Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não satisfaça
aos padrões especificados.
3.13 - Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias.
3.14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes
da entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus
empregados.
3.15 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do
produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
3.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento.
3.17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciárlos,
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura
Municipal de Ibotirama de quaisquer ônus e responsabilidade.

4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o
fornecimento do objeto dentro das normas do contrato.
4.2 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, ou por servidor por ela determinado.
4.3 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência
do contrato.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
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44- Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclus't.. a
a continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e
aceitos pela contratante, não deverão ser interrompidos.
4.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pela contratada.
4.6 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer
controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos.
4.7- Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na
Prefeitura Municipal de ibotirama.
4.8 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão
designada pela Autoridade Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação.
4.9 - Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a
serem executados pela CONTRATADA.
4.10 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente
bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do
fiscalizador designado.
4.11 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
4.12 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.
4.13 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e
interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.
CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
5.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do contrato
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
5.2 - Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o acompanhamento e fiscalização do
contrato, através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas, bem como as expedições das autorizações
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
de fornecimento, competindo-lhes, ainda, atestar as Notas Fiscais / Faturas
pagamento.
5.3 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pela
servidora Sr° lanny Nathaly Lopes da Silva, designado pela Portada n° 01412021, de 12 de
fevereiro de 2021, conforme art. 67 da Lei
5.4 - A ação de fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-seá a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
Prefeitura Municipal de Ibotirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhada por um encarregado da
pasta.

CLÁUSULA VI- DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do
fornecimento, objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE"
mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.
6.2 - O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo
primeiro do referido artigo, podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante
assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.

CLÁUSULA Vil - DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 - A Contratada é vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em
parte do objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura
Municipal de Ibotirama, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta
licitação.
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES
8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no
art. 7° da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de Julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades
nele prevista;
8.2 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento
correspondente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s)
proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n.°
8.666193, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura mensal, por dia

Ibotitama
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ASSINATURA

em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ocurnp IÂs
em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando,
então incidirá em outras cominações legais.
CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES
9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará
garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis nos.
10520/02 e n° 8.666/93, à CONTRATADA as seguintes sanções:
1 - Advertência.
2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a CONTRATANTE;
3 - Multa moratória diária de 0,05 % (cinco centésimos por cento) calculada sobre o valor
total da parte não cumprida, sem prejuízo do disposto no item seguinte, bem como da
aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, no caso de atraso
injustificado na execução do fornecimento, se for o caso, cobrada judicialmente.
4- Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratado, se a CONTRATADA se recusar a
fornecer os materiais no prazo pactuado ou executá-lo sem atender a todas as
especificações contidas neste CONTRATO, independente de prévia interpelação judicial ou
extrajudicial.
5- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reservase o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
9.2 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa
prévia do proponente adjudicatário;

9.3- A aplicação das sanções aqui estabelecidas é da competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, facultada a defesa do proponente adjudicatário, no prazo de 10
(dez) dias consecutivos da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02
(dois) anos de sua aplicação;

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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CLÁUSULA X - DA RESCISÃO
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101 - A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a Xli do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência da Administração.
c) Judicial, nos termos da legislação.
10.2 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art.. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.
10.3 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art. 78 acarreta as consequências
previstas no Art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

10.4 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
10.5 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até
que se apurem eventuais perdas e danos.

CLAUSULAM DO REGIME LEGAL
-

11.1 - O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas
consubstanciadas na Lei N° 10.520/02, e Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA XII DA PUBLICAÇÃO
-

121- Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal,
conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis n°. 10.520/02 e n o. 8.666/93 e
suas alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos
princípios da teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme
Processo AdmInistrativo no. 048/2021, Pregão Presencial n°. 016/2021, homologado em
25/11/2021.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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www.ibotirama.ba.io .
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4J ...

CLÁUSULA XIV DO FORO
-

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ibotirama-Ba para dirimir quaisquer dúvidas
referentes a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que
seja.
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
-

Ibotirama, 26 de novembro de 2021.

yub
FUNDO MkprCIA SOCIAL DE
13~
.616~308/0001-13
IBOTIRAMA tN
VEIRA NOVAIS
HERIKSON FER
Secretário Mun. de Assi tência Social
CONTRATANTE
/

-

-

--------

CONTRATADO
G. DE ASSIS

BARTIRAA
Pr

CI ALVES BARREEO ME
CNPJ sob n° 07.230.563/0001-15
Arlete Alves da Rocha
CP F n°. 410.954.405-06

r' d Jurídico
21853

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Eves de Oliveira, no 78 Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.baio.org.br
-
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

Diário Oficial do

Ibotirama

MuPflCIPo

Extratos de Contratos
MUNIaPIODEIBO1]RAMA

ESTADO DA BAHIA

N00

OCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N9 122/2021
CONTRATANTE: Município de Ibotirama através o F
Municipal de Assistência Social
CONTRATADA: C1 ALVES BARRETO
ME; 'NPJ n9 :
07.230.563/0001-15; OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisi ~ ..de
uniformes profissionais, para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste''
município; VALOR TOTAL: R$ 58;322,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte e dóis reais);
REC. ORÇ.: Õ209001/2072-2074-2075-208213390300000/0100-0129; .DATA DE ASSINATURA:
26 de novembro de 2021; HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS
Secretário Munícipalde
Assistência Social.
-

-

-

-

-

-

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N9 123/2021
CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do F.thdo
Municipal de Educação CONTRATADA: CI ALVES BARRETO
ME; CNPJ n: 07.230.563/0001,
15; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais,
escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, deste município;
VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta
centavos); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
1 novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ Secretário Municipal de Educação,
-

-

-

, -. .-

EXTRATO DE CONTRATO

.

CONTRATO N9 124/2021 CONTRATANTE: Município de Abotirama CONTRATADA: a ALVES
BARRETO ME; CNPJ n 9 : 07.230.563/0001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as
Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL:. R$ 70.984,00 (setenta mil e
novecentos
e
oitenta
quatro
e
reais);
REC.
0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/2031/3390300
000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE-ASSINATURA: 26 de novembro de 2021;
Laercio Silva de Santana Prefeito Municipal.
-

-

.

-

•

-

..

EXTRATO DE CONTRATO

1 CONTRATO N 125/2021
CONTRATANTE: Município de lbotiràma através do Fundo.
Municipal de Educação
CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME;
CNPJ n 2 : 03.230.91510001-81; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição
de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal deEduçação,
deste município; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e
cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0206001/2085/339030000017101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ - Secretário Municipal de Educação.
-

-

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA:. GGS
CONTRATANTE: Município de Ibotirama
CONTRATO N 2 126/2021
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n9: 03.230.915/0001-81; OBJETO:
-

-

Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais eespottivos
personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR
seiscentos reais); REC.
TOTAL: R$ 30.600,00 (trinta mil e
.

ORÇ. :0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/2031/339.
0300000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de
2021; Laercio Silva de Santana Prefeito Municipal.
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MIPJHJEH3LN8S2+4FDYIG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

- - -

-

/
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Sexta-feira
3 d Dezembro de 2021

- Seç

1677-7069

N 2 227 sexta-feira, 3-d.e dezembro de 2021

NU DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA'
.

.

.

..

.

.

.

AVISO DE-LICITAÇÃO
•
PREGÃO ELETRÔNICO 50 Ne 40/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
AVISO DE LICITAÇO
Na lftOn

.
.

Olá 1611212021 às 9h. Objeto: aquisição de. aparIho
odontológico, para atender as demandas da Sec. de Saúde. Edital: wwcompra
e www.ibirataia.ba.gov.br . Informações: na prefeitura. Pç. lOde Nove
Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail: Ilcitacao@ibirataia.ba.gov.br.

.

.

-.

m

-.. •.
-

.

.

.-

-

.
EFEITURÁ MUNICIPAL
DE ITAPUNA torna públíca a aliertira de processo de
Idade Convite. ri'. 0001-2021, critério de julgamento: menor preço, regime
preço unitário, visando a contratçSd ê empresa especializada para
presta
de -serviços de engenharia através da pavlmentaçSocom microrrevestimento
.
.
.
.
.
4.
.
. ..
Ibirataia/Ba, .2 de dezembro de 2021,.,
asf
o em vIas .urbanas do de. Itabuna-BA e conforme as etpeciflcvç6es detalhadas noNILTON NOVAES SILVA JÚNIOR.
.
.
.
.
...s.vsvvstrument0 convocatório e anexos; valortotal. éstimddo de R$ 3 29.9548 4 (trèzentos.è
......
Pregoeiro. . . . .
.
.
.
.
.
.
vintê e.00ve mil, novecentos e cinquenta e quatro reáis .e oiten
..... ta e. quatro centavos); .
.
. PREFEITURAMUNICIPAL
DE
IBOTIRAMA
.
.
sessão
às .0900h. . Edital
disponiveí
no . seguinte
endereço13/12/2021,
EXTRATOS DE-CONTRATOS :.
http://v,ww,itabuna.ba,gov.hr/diariooficIal.htmI ob na sededestáPrefejtura Informações:
.
.
.
.
..................
1731 32144469 ou itabunaiicita@grnall.com .
.
.- . . ..
. ...
. .
. .
CONTRATO No 124/2021 - CONTRATANTE: Municipi6 de Ibotirama - CONTRATADA: Cl ALVES
.
. .
.. . .
ContratãçSo de empresa
BARRETO - ME; - CNPJ no: 07.230.56310001-15;
.
.
.. .. .
Itabuna,
1
de
dezéni
tiro
de
2021.
especializada pará aquisiç5o de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem
como peças diversas 'para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL: R$
.
.
.
. NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS
70.984,00 -(setenta mil e novecentos e oitenta e quatro reais); REC. ORÇ.:
.
.
- .
.
.
Presidente dá CornissoPerrnanente'd Licitação
/0S00/0206002/2031/
020400072014/3390300000/0100/ 0205000/2019/3390300 000
AVISO DE LICITAÇÃO
.
.
339030000010100/0207000/20341339030000010100; DATA DE ASSINATURA: 26 de
.
PREG$.OELE1RôNICOSRP N 00512021
novembro de 2021; Laercio Silva de Santana . Prefeito Municipal.

. .

.

p

CONTRATO No 12612021 . CONTRATANTE: Município de Ibotirania --CONTRATADA: GOS
INDOSTRIA, COMÉRCIO -E-SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n° 03.23O.915/000181; OBJETÕ:
Contratação de çfrpresa espécializada. para aquisiçâo de uniformes. profissionais e
esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste
municipio: VALOR TOTAL:- R$ :30;600,00: (trinta - mil e. seiscentos' reais); REC.
ORÇ.:0204000/2614/3360300000/0100/o205000/2019/3390300000/O100/0206002/2031/ .
339030000010100102070001203413390300000/0100; DATA . DE ASSINATURA: 26 de
novembrode 2021; Laercio -Silva de Santana - Prefeito Municipal.
.

-

-

.

:

.

,
OMunicipio deitabuna .comunica a. abertura dó Pregão Eletrônico. No- 005i
2021 com objeto- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEPROTCÇÃQZPARA SINALI AÇÃO, EM
ATENDIMENTO À SECRETARIA :Dg RAr'JSPORTEE TMNSlTQ. .ceblment das Prçposta
até 16/12/202i és10:OO hois Abertura dsProosas: 1/i/2021 às. 1O:OQrho as; Início
da sessão de Disputa de Preços: 16112/2021 às 11:Õ0 horas. O - Edital -poderá ser adquirido
através do site http:// ,úww.itabuna.bi.gov.bridiárloofltial.html.'Iniormações através do email itabunalicita@gmail.com

.

.
.

.

-

-

.

•.
•

.

EXTRATO DE CONTRATO

- .
-

CONTRATO No 122/2021 -- CONTRATANTE: Município .de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Assistência Social -. CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO . ME; CNFJ n°:
07.230563/000I-15;1 OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, pard manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social,
deste município; VALOR TOTAL: ES 58.322,00 (cinquenta e oito mil 9-trezentos e vinte e
dois reais); REC. ORÇ.: 020900112072-2074-2075-208213990300000/0100.0129; DATA DE
ASSINATURA: 26 de, novembro de 2021; HERÏKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS .
Secretário Muriic!pal de Assistência Social.
EXTRATOS DE CONTRATOS

-

- -

ltbuna, Bahi - 2 de dezembro de 2021.
LUCIANE DE - 5 - BAR RÉTO
.
Pregoeira
-

. -

-

.
-

-

.

.

.

-

-

-

.

-

itagi

-

.

-

CONTRATO Nu: 350/2021. - CONTRATANTE: Muníclpio de Ibotirama através do Fundo
Municipal de .Saúdã CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME;
OBJETO: Contrafação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais
para a Secretaria-Municipal de Saúde, .deste município; VALOR - TOTAL: ES 104.450,00
(cento e quatro mil e'quatrocentos e cinquenta reais); REC. ORÇ.: 020800112057-20582059.2060-2063-2064-2066-2067-2068-2069-21011339030000Q/6102-0214-0114; DATA DE
ASSINATURA: 26 de novembro de 2021; Ade'milton M. Santos . Secretário. Municipal de
Saúde.
-

-

AVISO DE.LICITAÇÃ.O
PREGÃO ELETRONICO N2 60/2021-88- ID.911816

-

O Município de Itagi Torna Público É Pregão eletrônico-047/2021 -objeto:
Aquisiçãó de veículo tipo Ipick -apI zero km,:.Seão pública:15112/2021-às09:00h.
Licitação Menor preço por lote. Edital:http://transparencia.itagl.gov.br www.licitacoese.com.br.

..

CONTRATO NO: 34912021 . CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
CONTRATADA: CI ALVES BARRETO
ME: OBJETO: Contratação de
Municipal de Saúde
empresa especializada para aquisição de uniformes. profissionais para a Secretaria
Municipal de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: ES 151.172,00 cento e cinquenta e
um mil e cento e setenta e dois reais): REC. ORÇ.: 020800112057.2058-2059.2060-20632064-2068-2067-2068-2069-21O1/3390300000/61O2-0214-0114; DATA DE ASSINATURA: 26
de novembro de .2021; Ademilton M. Santos Secretária Munic!pàl de Saúde.
-

. BA, 2-de dezembro de 2021
JEAN KARINE DÕS SANTOS
Pregoeira - -

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

-

--

-

...
.
AVISOS DE LICITAÇÃO
.pREGÃÕ.ELEFRÔNIc0.sRp.N26812o21. ....

-

- .

-

.

'PREGÃO
A CPL da PM de ltamaraju-BA. realizará-licitação na Modalidad
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando o Registrd de Preço para Aquisição de
Urnas- Funerárias e Serviços-de Translado para atender. as necessidades. da Secretaria de
Desenvolvimento Social desta Municipalidade, no exercício 2022. Inicio de acolhimento das
propostas: 061.121,2021, às 8hoomin até às 07:h59mim .do"dia-1S/1212021.. Abertura das
propostas: 15112/2021, às OBhOOmin..Inlcio da sessão.du disputa dos Lafices: 1511212021 às
8h30min. Locul/Site: www.licitacoes-e.com.br . Referência -de Tempo: Para todas as
referências de tempo será observado o horário de BraflIlia (DF). T:(73)3294-3132 - O Edital
estará disponível para consulta e retirada de cópia no sito: i,vww:itama
raju.ba.gov.br.

-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

- DE ITAGI

PREFEITURA MU
-

-

ESPECIE: Term& Aditivo no 003 do Contrato nu 158/2019 -- Processo Administrativo n°
02212019 -Pre10 Presencial lia 006/2021 . CONTRATANTE: Múniclpio de Ibstirama através
do Fundo Municipal de Saúde; CONTRATADA: Maria Diva De Souza Ou Ibotirama - Me;
OBJETO: Aditar o Contrato n° 15812019. Objetivando fazer acréscimo de até 25% (vinte e
cinco por cento) nos itens contratados. SIGNATÁRIOS: Pelo contratante, Prefeito Municipal:
Laercio. Silva de Saitt ana, e pela Sócia Administradora: Maria D iv a de Souza.

-

.
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DIÁRIÕ OFICIAL DA UNIÃO

.

-

_.
-

-

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL-DE
IRAQUARA
--

-.

-

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N0 32121
Dia 16/12121 às 9h. Objeto: fornecimento de combustíveis: óleo diesel,
gasolina, álcool, aditivos e lubrificantes. Menor preço por lote.
.
-

.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 33121

--

-

. -

.
-

Dia 1612/21 És lSh. Objeto: fornecimento de combustiveià na cidade de Feira de Santana ou 51 alvador: óéo diesel, gasolina, álcool. Menor preço por lote. Edital:
www.licltacoes.e.cornbr, .www.lraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Eosalvo Félin,
.
.
74, de 8 às 12h,--..
-

-

-

-

.

PREGÃO ELETRÔNICO 5RP:N2.69/2021
......
A CPL da .PM de ltamaraju-BÁ .realizará - licitação na Modalidade 'PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, -visando o Registro de Preço pura contratação de
empresa especializada' na prestação de .serviços de ernlsnãõ -de passajens rodoviúriaú
nacionais, compi'eendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens terrestres lnteriiiurilclpuis, lnterestadúais e naclonul,Eom objetivo de, atÉnder, às
demandas das secretarias desta municipalidade. 'Início de acolhimento das propostas:
06/1212021, às. 8hoOmin até às 07:h59mim do dia iS/12/2021-.' Ãberura das propostas:
16/12/2021, às OBhOPmin. Início da sessão da disputa dos lances: 1511212021 às
8h30min.Local/Site: www.licitacoes-e.com.br . Referência de - Tempo: Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasilia .(oF).T:I7ãj3294.ã132 - O Edital
estará dIssonIveI para consulta e retirada de cópia - no. site:www.itamaraju.ba.gov.br.
-

Iraquara/Ba, 2 de dezembro de 2021.
ZANORA VIEIRA DOS SANTOS. . Pregoeira. -

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
-

AVISO DE' LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NÊ, FMS5612021

AVISO DE LICITAÇÃO
-PREGÃO PRESENCIAL N 55/2021'

informática, pára atelider as -nÉcessldades da Secretaria Municipal de Saúde, por um
período de 12 (doze) meses. TIPO: Menor preço global. ABERTURA: 16 de dezembro de
HORÁRIO:

09h:

30:

LOCAL:

Secretaria

de

Administração

Modernização

e

Informação no endereço Centro Integrado Administrativo-CIA, Rua Zulmira Sllvany, s/nv
(Feira Nova), sala de licitações, e contratos.
-

- -Em, 2 de dezembro de 2021
.
JUCENILZA C. FAVALESSA DE ALMEIDA
Pregoeira.
--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA

-

OBJETO:- Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de

2021.

-

-

-

-

ltaberaba/Bahia, 2 de dezembro de 2021.
-

Pregoeiro

Este documento pode ser verlllozdo no ende,nço eietrani,o
05302021120300239
hnp://,in.soo.br/EssnflmI,Idede.h,mi . pelo cOdigo v5

-

-

-

-

-

-

A CFL torna público aos interessados que realizacé' Iicitação.,na. modalidade
Pregão Presencial n' 055/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR,. UNIVERSITARIO
E EVENTUAL, AFIM ATENDER ASNECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITANAGRA -BA,
sessão de abertura: às 09:00 horas do dia 14/12/2021, na sala de reuniões da CPL na
Bh(a, local na Praça turico de Freitas, N 466,
Prefeitura Municipal de Itanagra
Centro. Maiores informações: através do tel. '(75) 3453-2158 das 08:00 hrs às 12:00
. poderãoT:
Iink
.-acessar.
o
interessados .
Os
horas.
http://www.pmitanagra.transparenciaoficiàlba.cOfli.br , na sala da Comissão Permane n te
de' Licitação, das 08:00 hrs as 12:00:hr's.------- - - -'
.
Itanagra

- .

.:

-

-

.

ALFREDO-ENRIQUE PEREIRA NETO

-

-

'

.'

-

'BA, 18 - de deúem'bro de 2Ô21.
FÁBIO- NERY-DE' OUZA . -.
Pre&oeird - - .

D'ooamentoasslnedó digitalmente oontonnn MP is 2.200.2 de 2410812001,
qunlnstlmui 5 infue0Ctur5 dnch,ee, PSbil,ss Buslleirs- IÇP.ess:I.

CP

5

-

-
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ESTADO Â BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

~
r~
ní.

N°: 12312021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
UCONTRATANTEIP, O MUNICÍPIO DE
~RAMA, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.FME E DO
OUTRO LADO, COMO -CONTRATADA A
EMPRESA CI ALVES BARRETO ME EM
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS
ABAIXO:
-

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICÍPIO DE
IBOTIRAMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME, inscrita no CNP.) sob n°
30.095.438/0001-61, com sede na Rua Gal Teixeira Lott, n o oi, Centro Ibotirama/BA,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. EDCARLOS ALMEIDA DE
QUEIROZ, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 0852760140
SSP/BA e CPF/MF n° 954.763.695-20, residente e domiciliado na Rua J. J. Seabra, n° 130,
Centro, Ibotirama-BA, devidamente autorizado pelo Decreto n° 101,12021 de 16 de abril de
2021, publicado no DOM n° 4091, e, por outro lado a empresa CI ALVES BARREIO
ME,
com sede na Rua Coronel José Nogueira, n°92 Centro Xique-Xlque-Ba, inscrita no CNPJ
sob n° 07.230.563/0001-15 e Inscrição Estadual n° 065.599.506, neste ato representada
pela Senhora Mete Alves da Rocha, portadora da cédula de identidade RG n o.
02.315.74644 SSP/BA e CPF n°. 470954.405-06, residente e domiciliada no Condomínio
Zita Magalhães, s/n, Zona Rural Xique-Xique-BA, que em razão da proposta vencedora do
objeto do Pregão Presencial n° 01e12021-PMVBA, Processo n° 0481202±, já homologado
pelo senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, o presente instrumento contratual,
consoante as seguintes cláusulas e condições:
-

-

-

-

-

CLÁUSULA 1- DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
L-DOOBJETO
O objetivo do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para
1.1
aquisição de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as
Secretaria Municipal de Educação, deste município.
-

£2 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
-
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1.2.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega
a
conformidade com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de
fornecimento que será entregue à Licitante Vencedora.
1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o efetivo
recebimento da Ordem de Fornecimento.
1.2.3 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
1.2.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a
critério da Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais
vigentes.
1.2.5 - Os materiais deverão estar acondicionados de forma compatíveis a sua
conservação.
1.2.6 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento,
reserva-se ao Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor.
1.2.7 - A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação
acompanhará a qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com o
Edital e com os termos contratuais, ressalvando:
1.2.7.1 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito
de, no prazo de até 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue,
preservando ainda, o prazo de garantia. Somente após este período será considerado
definitivo o recebimento.
12.7.2 - O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto
contratado.
1.22 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais,
que apresentarem vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e
inadequados ao fim a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as condições constantes do recipiente da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária.
1.2.9 - Os licitantes vencedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender
(em) as especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação.
1.2.10 - A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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12.11 - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encaôS;YiÇvirtude
da execução do fornecimento.
1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e
todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos previstos em lei.
1213 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as
especificações discriminadas no Termo de Referência e estar dentro dos padrões de
aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto,
responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização dos mesmos.
12.14- Somente serão recebidos produtos novos.

12.15 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às suas
expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verificarem defeitos de fabricação
ou avariados, ainda que só detectados quando da sua utilização;
12.16 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados,
durante o período da garantia oferecida pelo fabricante, atendendo no prazo máximo de 10
(dez) dias as solicitações nesse sentido;

1.2.15-LOCAIS DE ENTREGA
- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua
Pror Francisca Morais de Assis, s/n - Ibotirama - Ba.

CLAUSULA II- DO VALOR, PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO
2.1-DO VALOR
2.1.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 111.41:450 (cento e onze mil
quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos) podendo ser alterado em conformidade
com a Lei N° 8.666 de 21106/93.
2.12 - O saldo remanescente deste contrato será utilizado no exercício subsequente.
'1Ó 1 €1

eY.1 1
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221- Dos preços conforme proposta da Contratada:

LOTE 01
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01

UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL)
CONJUNTO
INFANTIL
FEMININO
E
MASCULINO Short masculino e short saia
feminino em malha elanca colegial na cor
verde turquesa, elástico na cintura, camiseta
com manga na cor branca com verde
turquesa, gola redonda em ribana na cor
branca, em malha PV fio 30. Estampado na
frente e costas com a logomarca da
prefeitura e emblema da unidade escolar.
Tamanhos: P,M,G,GG.

QUANt

UNFF

TOTAL

2.650

29,43

77.989,50

-

UN

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$

77.989,50

LOTE 03

REM

01

02

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

IJNID.

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com
estampa de Iogomarca das Secretarias
Municipais de Ibotirama e do Hospital
Regional Velho Chico, conforme modelos
em anexo, Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e
EXG.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA.
em tecido 100% algodão, fio a fio aberta
com botão e logomarca bordada das
Secretarias Mun. lbotirama, conforme
modelos em anexo: P, M, G, GG E EXG.

VALOR
QUANT. UNITÁRIO

UN

875

UN

02

VALOR
TOTAL

38,00

33.250,00

86,00

172,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$
2.2.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou
deposito/transferência em conta corrente da empresa, até 30° (trlgéslmo) dia útil do mês
subsequente ao vencido, mediante apresentação de nota fiscal e fatura dos materiais
entregues, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas, contendo as
respectivas notas fiscais, e demais relatórios e/ ou documentos pertinentes, devidamente
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atestados pelo setor competente, designada pela Prefeitura Municipa11 ,.0e Ibotiran$4
demais condições previstas no edital e seus anexos;
2.2.21 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterior até o
décimo dia do mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das
despesas devidamente discriminados.
22.3- Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de
qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:
1) Descumprimento das obrigações da contratada com a contratante e para com terceiros,
que possam, de qualquer forma, prejudicar a contratante.
2) Inadimplência de obrigações da contratada para com a contratante, que provenha de
execução deste projeto ou de outros contratos.
3) Não cumprimento do disposto nas especificações do edital.
4) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
2.2.4 - Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorreções,
o adjudicatário deverá sanar os defeitos e reapresentar a fatura;
2.2.5- No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
juros moratónos de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do
efetivo pagamento, calculados "pro rata die", sobre o valor da nota fiscal/fatura;
2.2.6 - No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das
condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
22-7 - No preço descrito nesta Cláusula, estão incluídas todas as despesas inerentes a
execução dos fornecimentos, conforme normas e condições compostas neste contrato,
edital Pregào Presencial n° 016/2021-PMI/BA e seus anexos;
2.3 - DO PRAZO
2.3.1 - O prazo do presente contrato será até 26 de novembro de 2.022 contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo,
caso haja interesse do Município de Ibotirama e se houver acordo entre as partes.
2.3.2 - A duração do presente Contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários.
2.4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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24.1 - As despesas decorrentes da contratação, correrão à cose.dg.4' iursos próprios
e/ou vinculados, consignados no orçamento anual da Prêfeitura Municipal de Ibotirama,
cuja programação é a seguinte:
•

UNIDADE GESTORA
02.06.001

PROJETO/ATIVIDADE:
2.085

ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30.00.00

FONTE
7101

2.5 - DO REAJUSTAMENTO
2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato,
observadas as disposições em contrário;
2.5.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso
II, alínea ad" da Lei N° 8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só poderão
ocorrer de acordo com o artigo 2 0 e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 3 0 e
seus parágrafos, ambos da Lei n° 10.192, de 14/02/2001, não sendo admitida qualquer
outra modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados
neste subitem.

CLÁUSULA 111 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
31 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de Ibotirama, pelo prazo estipulado
no item 2.3.1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei N°. 8.666, de
21/06/93 e Legislação Complementar em vigor.
3.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica
obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer
ônus adicional para a Administração Pública, desde que aprovado pelo setor competente.
3.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas no item 1.2 deste contrato.
3.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do
Município ou a terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso.

3,5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus
empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outras que não tenham sido
incluídas no preço proposto.
3.6 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados
em equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
3.7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/olg
impróprio para o uso.

fl
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3.8 - 14o momento do desembarque dos materiais, os responsáveis da LicitrÏtêVcedora
deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do
servidor designado pela Administração Pública.

3.9 Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, o valor recebido, quando
constatada a má qualidade dos materiais.
-

3.10 A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § j0, da Lei 8.666/93.
-

3.11 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
-

Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos,
3.12
reservando a Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não satisfaça
aos padrões especificados.
-

3.13 Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias.
-

3.14 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes
da entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus
empregados.
-
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3.15 Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do
produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de lbotirama.
-

3.16 Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento.
-

3.17 Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura
Municipal de lbotirama de quaisquer ônus e responsabilidade.
-

4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o
fornecimento do objeto dentro das normas do contrato.
-

4.2 Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermédio da
Municipal de lbotirama, ou por servidor por ela determinado.
-

*1/
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4.3 - controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência
do contrato..
4.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto
a continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e
aceitos pela contratante, não deverão ser interrompidos.
4.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pela contratada.
4.6 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer
controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos.
4,7 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
4.8 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão
designada pela Autoridade Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação.
4,9 - Fiscalizar, gerenclar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a
serem executados pela CONTRATADA.
4.1.0- Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente
bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do
fiscalizador designado.
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4.11 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
4.12 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.
4.13 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e
interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
5.1- Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do contrato
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
5.2 - Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o acompanhamento e fiscalização d
contrato, através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anotando e

/
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registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrênciasdequaer'fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas, bem como as expedições das autorizações
de fornecimento, competindo-Lhes, ainda, atestar as Notas Fiscais / Faturas para fins de
pagamento.
5.3 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pela
servidora Sra. Jaquellna Meio AraúJo Santana, designado pela Portaria n° 013/2021,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;
5,4 - A ação de fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
Prefeitura Municipal de Ibotirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhada por um encarregado da
pasta.
CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do
fornecimento, objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE"
mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.
6.2 - O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo
primeiro do referido artigo, podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante
assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.

CLÁUSULA Vil-DA SUBCONTRATAÇO
7.1 - A Contratada é vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em
parte do objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura
Municipal de lbotirama, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta
licitação.
CLÁUSULA VIII- DAS PENALIDADES
8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no
•art. 70 da Lei Federal n.° 10520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades
nele prevista;
8.2 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento
correspondente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s)
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www.íbotirama.b,a.)6brq.br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

*L

03 SINATUM

proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts. Ga &4( Lei n.°
8.666/93, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura mensal, por dia
em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las
em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando,
então Incidirá em outras cominações legais.
CLÁUSULA ix - DAS SANÇÕES
91- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará
garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis nos.
10520/02 e n°8666/93, à CONTRATADA as seguintes sanções:
1- Advertência.
2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a CONTRATANTE;
3 - Multa moratória diária de 0,05 % (cinco centésimos por cento) calculada sobre o valor
total da parte não cumprida, sem prejuízo do disposto no item seguinte, bem como da
aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, no caso de atraso
injustificado na execução do fornecimento, se for o caso, cobrada judicialmente.
4- Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratado, se a CONTRATADA se recusar a
fornecer os materiais no prazo pactuado ou executá-lo sem atender a todas as
especificações contidas neste CONTRATO, independente de prévia interpelação judicial ou
extrajudicial.
5- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reservase o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
9.2 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa
prévia do proponente adjudicatário;
93- A aplicação das sanções aqui estabelecidas é da competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, facultada a defesa do proponente adjudicatário, no prazo de 10
(dez) dias consecutivos da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02
(dois) anos de sua aplicação;
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO

D.

.cIesade

Iboama

Pregão Presencial n9 01612021-PMI/ØA- Aquisição de Uniformes
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
10.1 - A rescisão contratual poderá ser
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo ficitatório, desde que haja
conveniência da Administração.
c) Judicial, nos termos da legislação.
10.2 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.
10.3 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art. 78 acarreta as consequências
previstas no Art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
104 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
10.5 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até
que se apurem eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA XI - DO REGIME LEGAL
11.1 - O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas
consubstanciadas na Lei N° 10.520/02, e Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei
Complementar n° :123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA XII - DA PUBLICAÇÃO
12.1- Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal,
conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis n°. 10.520/02 e n°. 8.666/93 e
suas alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos
princípios da teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme
Processo Mmlnlstrativo no. 04812021, Pregão Presendal n o. 016/2021, homologado em

25/11/2021.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, rt° 78 - Centro
(77) 3698-15 2
www.ibotirn.ba.io .y g.br
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EST5BABAHIA
MUNICIPAL DE 1BOTIRAMA
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ibotirama-Ba para dirimir quaisquer dúvidas
referentes a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que
seja.
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

lbotirama, 26 de novembro de 2021.

FUNDO MU

CAÇÃO
CNPJ: 30.095.438/O 1-61

EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ
Secretário Mun. de Educação
'CONTRATANTE

7tJÁ
CIALVES éÁRREFO-ME
CNPJ: 07.230.563/000.1-15
Mete Alves da Rocha
CPF no. 470.954.405.06
CONTRATADO

BAR11RAA
&G.DEASSIS
Pr U'r d r Jurídico
B 21853

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça [ves de Oliveira, n 0 78 - Centro
.~de

obrama
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dII

- EXTRATO DE CONTRATO

'

CONTRATO N 122/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através., do Fundo
Municipal de Assistência Sociál - CONTRATADA: CI ALVES BARRETO - ME; 'CNPJ'
07.230.563/0001-15; OBJETO: contratação de empresa espeçializada para aquisição de
uniformes profissionais, para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste
município; VALOR TOTAL: R$ 58;322,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte edois reais);
REC. ORÇ.: 0209001/2072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA DE ASSINATURA:
26 de novembro de 2021; HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS - Secretário Municipal -de
.
..
..••
- Assistência Social.
• - EXTRATO DE CONTRATO:Y -CONTRATO N 2 123/2021 - CONTRATANTE Município de Iboturama através do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - .ME; CNPJ ne: 07.230.563/000115; flBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais, -.
escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, deste município;
VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta
centavos); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ.- Secretário Municipal de Educação.
EXTRATO DE CONTRATO

-•

'.

CONTRATO N 2 124/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: CI ALVES BARRETO - ME; CNPJ n 2 : 07.230.563/0001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizadõs, bem como peças diversas para as
Secretarias Municipais, desté município; VALOR TOTAL: R$ 70.984,00 (setenta mil e ,novecentos e oitenta e. quátro reais); REC. ORÇ.:
0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/2031/3390300
000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021;
Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO .
CONTRATO N 2 125/2021 —. CONTRATANTE: Município de. Ibotirama através do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME;
CNPJ n: 03:230.915/0001-81; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição
de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação,
deste município; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e
cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ - Secretário Municipal de Educação' .
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N9 126/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: -.GGS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n 2 : 03.230.91510001-81; OBJETO:
Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais e esportivos
personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR
reais);.
REC.
e
seiscentos
mil
30.600,00 .. (trinta
- TOTAL:
R$
ORÇ. :0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/203 1/339
0300000/0100/0207000/2034/339030Ó000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de
2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MIPJHJEH3LN8S2+4FDYIG
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Sexta-feira
3 de Dezembro de 2021
2-Ano -N°4447

de anotações de formação mínima com 40 horas, sob resposabiIidade da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Filadélfia-Ba. Empresa vencedora: Aprender
Mais Distribuidora de Livros Ltda, com o valor global de R$
lor total
licitado do kit Foi de: R$ 223.500,00.
-

-

.

Filadélfia/BA, 3 de dezem
. LOURIVALDO PEREIRA kTM
Prefeito

Filadélfia/BA, 3 de dezembro de 2021
JACIMEiRE DE SANTANA MIRANDA
Pregoeira

•

-

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N 24/2021- PE

-

.

-

Comunica o resultado PE N' 024/2021, tipo Menor Preço por item, disputa
aberta - Contrafaçtode pessoa jurídica, para aquisição de coleções de-livros para didáticos
para o programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais destinados aos
educadores dá rede municipal de ensino, com caderno de anotações de formação mínima
com 40 horas, Mb responúabiiidade da Secretaria Municipal de Educnçào do Muáiclpio de
Filadélfia-Ba. Empresa Vencedora: Aprender Mais Distribuidora de Livros Ltda, com o valor
global de R$ 223.500,00.0 vaiof total licitado do kit foi de: -ES 223.500,00.
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU

-

-

- - -

-

-

-

--

- -

-

Ibicarai 3 de Dezembro de 2021.
RENATA PRATES DOS SANTOS
Pregoeira
:

-

- -

EXTRATOS DE CONTRATOS

-

Este documento pode - ser vontade no endereço eletrônico
http://ocuruo ,ir,goc.br/suszntluldcde.htmi, pelo código o5302021120600263

-

-

-

-

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL NO 7PP/2021

-

--

O município de Ipupiara-Ba publica a reahzação de Pregão Preserjciai no
07PP/2021 a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2021, às bB:OOh. OBJETO: Contratação
de empresa especializada nos serviços de locação de um trio elétrico, com motorista, para
a comemoração das festividades da confraternização universal, "REVELEION', no dia
3111212021 na sede, do tipo menor preço global.
-

.

ipupiara

-

Ba, 3 de - dezémbro de 2021.
iARA NOVAIS' -SANTOS
Pregoeira
-

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 2412021

-

-

O Piegoeiro realizará licitação em 1611212021- às OBhOOm, Local :
www.liçItacoee.com.br .[Nn 9119111. Objeto: Aquísição fitara e 'eventual de Combustível, destinados à ' utilização na frota de veículos e - máquinas -para - o ano de '2022.
lnformaçôes:TeL (73) 3548-2147. Diário Oficial - 'site: wwwrajuba.ba.gov.br .
-

-

'
-

r

Irajuba-BA, 6 de Dezémbi'o de 2021.
-,VINÍCIUS PIMENTEL DE PONTES

-

- -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
-

-

-

AVISO DE LICITAÇÂÔ
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP NQ 5812021
-

-

-

-

-

O Município de ítabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico-SRP N°
0058-2021 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE
ALIMENTAÇÃO, ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA .MÚNIC[PAL ND ANO LETIVO DE
2022A.. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 1611212021 às 09:30H - ABERTURA DAS
PROPOSTAS 1611212021 às 08:451-1. INÍCIO DA SESSÃO DÊ'DISPIJTA.DE'ItREÇOS 17112121 às
adquirido:
através
do
sito
edital
poderá
ser
08:ãOH.
,O
http://www.itabuna.ba.gov.br[diarioofIcial.html ou www.11cltacoes-e.com.br . Licitação BB
nu 1908726],. Informações através do e-mail: itabunahcita@gmaii.com.
-

-

CONTRATO N° 123/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ nu:
07.230.56310001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal
de Educação, deste município; VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil
ORÇ.:
reais
cinquenta
centavos);
REC.
onze
e
quatrocentàs
e
02060011208513390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
Edcarlos Almeida de, Queiroz - Secretário Municipal de Educação.

O Pieoeir.o da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados
que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N 2 01E/2021-PMI/BA, do tipo menor
preço por lote, para Contratação de empresa do ramo destinado à prestação dos serviços de

.
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA

-

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL NO 1812021-PMI/BA

_

-

-

-

CONTRATO No 125/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME;
CNPJ nt 03.230.91510001-81; OBJETO: Contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as
Secretaria Municipal de Educação, deste municipib; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos
e trinta e cinco mil e trezentos e cinqnienta reais); REC. REC. DRÇ.:
020E001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
Edcarlos Almeida de Queiroz - Secretário Municipal de Educação.

.

-

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

.

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA

-

-

inhambuoe,
3 de dezeiiíbro de 2021
ED CLÁUD1O BATISTA PE -SOUZA
Pregoeiro:
-

-

Cujo objeto -é. a PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS' DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO
POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE - RSS DOS
GRUPOS 'A', "E" E "E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
edital pelo e-mail -ibicarai.Iicitacxo2o2llBgmail.com ,Licitaçâo Banco do Brasil: 912047, Início
de Acolhimento de Propostas: 1011212021 as 08:00hs, Limite de Acolhimento de Propostas
16112/2021 as 09:15,Abertura das propostas: 16/12/2021 as 09:15hs, Data e hora do
Certame 1611212021, 09:30hs,,
-

-

•

.ipiaú-BA, 3 de dezembro de 2021.
MARIA DAS GRAÇAS CÉSAR MENDONÇA
-Prefeita
-

. .

A Prefeitura Municipal de Ibicaral - Bahia, em acordo com o Decreto Federal n
10.024/2019, Lei Complementar no 123106, com as alterações -promovidas pela Lei
Complementar 14712014 e subsidiariamente as normas contidas nas Leis Federais nO
8.666193 e 10.520/02, torna público que será realizada uma licitação na modalidade
Pregão Eletrônico O 26/2021, cujo objeto é a PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IBICARAI-RA, edital pelo emali ibícarai.licitaciao2021lãigmail.com ,Licitação Banco do Brasil: 912040, início de
Acolhimento de- Propostas: 1011212021 as 08:00hs, Limite de Acolhimento, de Propostas
16112/2021 as -08:15,Abertura das propostas: 1611212021 as 08:15hs, Data e hora do
Certame 16/1212021, 08:30hs,
-

-

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N! 6212021-SRP

-

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2912021

TELES

O Pregoeiro Oficiai, torna público para -conhecimento -dos interessados a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n 2 '06212021-SRP, (licitacoeu-ê: o 0 912212), cujo
objeto é a contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de
preços, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal
de FRANGO CONGELADO, destinado a distribuição - às famílias carentes, através da
Secretaria Municipal de Ação Social e Desporto do Município de ipiaú/Bahia. Sessão de
abertura: 16/1212021 às lOhlSmim. O Editai podérá ser retirado-no endereço eletrônico:www.licitacoes-e.com.br, bem como, no www.doem.org.br/,ba/ipiãu e no Portai da
Transparência: www.ipiaà.ba.gov.br . Maria das Graças César Mendonça - Prefeita. Jan
Gonçalves Muniz Ferreira - Pregoeiro Oficiai, Decreto nO 6.10712021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIcARAí'

-

-

-

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2.28/2021

-

-

-

-

iaçu-BA, 3 de dezembro-de 2021.
LUCIANO KLEBER BRAGA
Pregoeiro

-

,.

PREFEITURA MUNICIPAL DE - IPIAU

--

-

O Município de iaçu (BA), torna publico que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico PE002-2021, objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de transporte escolar destinados aos acadêmicos e alunos da rede pública de ensino
municipal 'e estadual, no .dia 17/12/2021, as 10:00 hs. Edital e Anexos disponíveis no site
www.ilcitacoes-e.com.br - Prefeitura de iaçu, situada na Av. Manoel Justiniano de Moura
Medrado, - sJn, centro, 46.860-000, iaçu-BA. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3325-2175, no
horário de expediente das 8:00 as 12:00hs. Este certame ocorrera através do site
www.licitacoes-e:com.br, código BB 905656.

• .

-

.

-.

.

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' PEOO2/2021
-

-

.

2021

LICITAÇÃO BE o. NO 911695.
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equlpadientos e Mobiliários
para. estruturação do Hspitai Municipal Dr. António Carlos Magalhães no Município de
inhambupe, conforme Portaria 376712019 - Proposta do Ministério da Saúde N
12092015000119002 e Pontaria 134012020 - Proposta do Ministério da Saúde NO
12092055000/1200-01, (Saldos Remanescentes das respectivas portarias( para futuras
contratações, de acordo com a conveniência e necessidades da Secretaria .Municipal de
Saúde, Recebimento das Propostas: A partir das 08:00 horas do dia 0611212021. Abertura
das Propostas: às 08:00 horas do dia 17/1212021. Sessão Pública: 10:00 horas do dia
1711212021 através do site www.iicitacoese.com.br . Licitação BB ID. N 911696. O edital
estará a disposição no site: https://doem.org.br/ba/inhambupe/editais . Www.licitacoes3431-2470
ou
e.com.br.
Maiores
informações
pelo
telefone
e-mail:
(751
licitacao@lnhambupe.ba.gov.br .
:

Filadélfia/BA, 3 de dezembro de 2021
)ACIMEIRE DE SANTANA MIRANDA
Pregoeira

•

segunda-feiré, 6 de.dezembro de

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 1912021

-

--

.

228,

.
NEVION NICHELIE PEREIRA DE si
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE

Comunica oresultado PE SRP N 02312021, tipo Menor Preço por [tem, disputa
aberta - Aquisição de ventiladores para atender as unidades escolares-do ensino infantil e
fundamental - SncretariL Municipal de Educação, município de Filadélfia-Ba. Empresa
vencedora: LUAN RIBEIRO BINA PARANHOS, venceu o item, com o valor global de
29.220,00 (Vinte e- nove mil, duzentos e vinte reais). O valor total licitado foi de
29120,00.
-

N

•

hospedage, alimentação e locação de auditório para atendimento-das necessidades da
Prefeituraundo Municipal da Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Fundo
Muõicipaie Saúde, deste município, realizada no dia 02 de dézembro de 2021, às 09:00 h,
na sala d Reuniões anexa a Guarda Municipal, situada na Praça d&Bandeira, ais, Centro,
7BA, foI déclarada DESERTA, e que a copia da ata e informações da sessão poderão
na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:ÕO h, pelo..telefone (77) 3698-1512.

•

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2312021- PE SRP

-

-

SSN 1677-7069.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOo

.
-

itabuna, Bahia, 3 de dezembro de 2021.
CARLOS-A. - B. MARQUES
Pregoeiro
-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 44/2021.
.
-

-

-

-

O município de Itabuna comunica a abertura do Prgão Eletrônico SRRP Nn
004412021 para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS
-

SECRETARIAS

DO

DE

MUNICIPIO

1711212021 às OB:'BOh

-

ITABUNA-BA.

Recebimento

das

'propostas

até

Abertura das propostas. 1711212021 às 108:30h. Inicio da sessão

,

-

-

de disputa de, preços 17112/2021 às 13:00h. O edital poderá ser adquirido através do
site www.itabana.ba.gov.br/dlarlooficiql.html . Ou www.bll.org.br . Informações no setor
de licitações ou através do e-mail: itabunahcitu@gmail.com.

-

-

Itabuna, Bahia, 3 de dezembro de 2021.
-

EVELIN S. DE CASTRO.
-

'

-

Pregoeira'

-

-

Documente assinado digitalmente u'ontossnre MOve 2100-2 de 24108/2002,
que Institui o infraettcsauno d chaveo Públicas Brasileira - icp-BrcsiL.

ICP
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

ocEssc

/
ASSINA

CONTRATO DE FORNECIMENTO P1° 12412021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE', O MUNICfPIO DE
IBOTIRAMA, E DE OUTRO LADO, COMO
CON1RATADA A EMPRESA CI ALVES
BARREIO - ME,, EM CONFORMIDADE
COM AS CLÁUSULAS ABAIXO

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICÍPIO DE
IBO11RAMA, inscrita no CNPJ(MF) sob n° 13.798.152/0001-23, com sede na Praça lves de
Oliveira, n° 78, Centro - Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal,
senhor LAÉRCIO SILVA DE SANTANA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade
(RG) n° 1.387382-8 SSP/BA e inscrito no CPF/MF n°. 843.494.25500, residente e
domiciliado na Rua Alto da Espanha, n° 165, Bairro Calumbi, Ibotirama/Ba, e, por outro
lado a empresa CI ALVES BARRETO - ME, com sede na Rua Coronel José Nogueira, n°92 Centro - Xlque-Xique-Ba, inscrita no CNPJ sob n° 07.230.563/0001-15 e Inscrição Estadual
n° 065.599.506, neste ato representadá pela Senhora Mete Alves da Rocha, portadora da
cédula de identidade RG no. 02.315.746-14 SSP/BA e CPF n°. 470.954.405-06, residente
e domiciliada no Condomínio Zita Magalhães, s/n, Zona Rural - Xique-Xique-BA, que em
razão da proposta vencedora do objeto do Pregão PresencIal no 01612021-PMI/BA,
Processo n° 04812021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, o
presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA-11 - DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
P15#

Li']

1.1 - O objetivo do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem como peças
diversas para as Secretarias Municipais, deste município.

1.2 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1.2.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada
conformidade com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de
fornecimento que será entregue à Licitante Vencedora.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.pg.br ()
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£22 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze')in -6 efetivo
recebimento da Ordem de Fornecimento.
1.2.3 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
1.2.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a
critério da Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais
vigentes.
1.2.5 - Os materiais deverão estar acondicionados de forma compatíveis a sua
conservação.
1.2.6 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento,
reserva-se ao Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor.
1.2.7 - A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação
acompanhará a qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com o
Edital e com os termos contratuais, ressalvando:
1.2.7.1-0 recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito
de, no prazo de até 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue,
preservando ainda, o prazo de garantia. Somente após este período será considerado
definitivo o recebimento.
1.2.7.2 - O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto
contratado.
1.2.8 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais,
que apresentarem vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e
inadequados ao fim a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as condições constantes do recipiente da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária.
1.2.9 - Os licitantes vencedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender
(em) as especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação.
t2iO - A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais.
1.2.11 - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude
da execução do fornecimento.

5

bcoirarna
""'

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
1.2.1.2 -A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e
todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos previstos em lei.
1.2.13 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as
especificações discriminadas no Termo de Referência e estar dentro dos padrões de
aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto,
responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização dos mesmos.
1.2.14 - Somente serão recebidos produtos novos.
1.2.15 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às suas
expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verificarem defeitos de fabricação
ou avariados, ainda que só detectados quando da sua utilização;
1.2.16 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados,
durante o período da garantia oferecida pelo fabricante, atendendo no prazo máximo de 10
(dez) dias as solicitações nesse sentido;

1.2.15 - LOCAIS DE ENTREGA
- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua
Pror Francisca Morais de Assis, s/n - lbotlrama - Ba.

CLÁUSULA li - DO VALOR, PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E REAJUSTAMENTO
2.1 - DO VALOR
2.1.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 70.984,00 (setenta mil e novecentos e
oitenta e quatro reais) podendo ser alterado em conformidade com a Lei N° 8.666 de
21/06/93.
2.1.2 - O saldo remanescente deste contrato será utilizado no exercício subsequente.

2.2 - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
2.2.1 - Dos preços conforme proposta da Contratada:

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
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\\

LOTE 03
nEM

01

02

04

05

07

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com
estampa de Iogomarca das Secretarias
Municipais de Ibotirama e do Hospital
Regional Velho Chico conforme modelos
em anexo, Tamanhos 'Adulto: P, M, G, GG
e EXG.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA:
em tecido 100% algodão, fio a fio aberta
com botão e logomarca bordada das
Secretarias Mun. Ibotirama, conforme
modelos em anexo: P, M, G, GG E EXG.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA
em malha UV, com estampa de
Iogomárcas
estampadas,
conforme
modelos em anexo, bem como a ser
informado: P, M, G, GG e EXG.
COLETES DE BRIM aberto com velcro e
com zíper, conforme modelos em anexo
Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e EXG.
COLETE REFLEI1V0 Jaqueta Laranja
Fluorescente com zíper, conforme
modelo da Defesa Civil em anexo
Tamanhos Adulto: P, M, G, GG E EXG.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

38,00

33.250,00

UNID.

QUANT.

UN

875

UN

44

86,00

3.784,00

UN

200

38,00

7.600,00

UN

50

75,00

3.750,00

UN

25

48,00

1.200,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$

nEM

01

LOTE 07
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
UNIFORMES DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
CALÇA
MASCULINA,
calças
confeccionadas sob medida em tecido
ripstop, na cor azul noturno, com garantia
de
anti-desbotamento,
deverá
ser
confeccionada conforme modelo adotado
pela guarda civil municipal de Ibotirama,

J

A
JA

49.584,O()

UNID.

QUANI.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UN

80

94,50

7.560,00

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotiramaba.io7
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cintura com os passadores para cinto; cós
com 45 cm de altura, entrelaçado e
forrado, e o passador para o cinto deverá
ser de 3 cm, tendo uma distância de 7
cm entre um e outro; fechamento frontal
por botão na cor azul marinho; braguilha
fechada por zíper de nylon azul marinho;
bolsos; 02 dianteiros tipo faca nas
laterais; 02 laterais tático com a sigla
gcm bordada em cor branca; 02 traseiros
embutidos com portinholas (tampas); a
largura da boca calça deverá ser
afunilada e .com abertura lateral de, 15
cm, fechada com veicro na mesma cor do
tecido; o cavalo deverá ter sobras para
alargamento
de
calças
10
cm.
masculinas: n° 38, 40, 42, 44, 46, 48 )
CALÇA FEMININA, calças confeccionadas
sob medida em tecido ripstop, na cor azul
noturno,
com
garantia
antide
desbotamento, deverá ser confeccionada
conforme modelo adotado pela guarda
civil municipal de lbotirama, cintura com
os passadores para cinto; cós com 4,5 cm
de altura, entrelaçado e forrado, e o
passador para o cinto deverá ser de 3 cm,
tendo uma distância de 7 cm entre um e
outro; fechamento frontal por botão na
cor azul marinho; braguilha fechada por
zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02
dianteiros tipo faca nas laterais; 02
laterais tático com a sigla gcm bordada
em cor branca; 02 traseiros embutidos
com portinholas (tampas); a largura da
boca calça deverá ser afunilada e com
abertura lateral de 15 cm, fechada com
velcro na mesma cor do tecido; o cavalo
deverá ter sobras para alargamento de
10 cm. calças femininas: (n° 42, 44, 46,
48)

SINATÈF.
—

(

02

f..

UN

05

91,00

455,00
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03

GANDOLk blusão b7 np stop unissex, na
cor azul marinho noite com dois bolsos na
parte frontal superior, com fechamento
em veicro e abertura para caneta na
parte superior do bolso esquerdo, velcro
para tarjeta de identificação na parte
superior do bolso direito com a seguintes
medidas 12cm x 02cm, ambos os bolsos
com as seguintes medidas: 17 cm de
comprimento por 13,5cm de largura, com
reforço de 19,5 cm altura x 20 cm de
largura na altura dos cotovelos e reforço
na altura dos ombros,. com a bandeira do
município de lbotirama bordada nas
cores oficiais, nas medidas 07 cm x 5 cm
na manga direita; com o brasão da
guarda civil municipal nas cores oficiais,
nas medidas 8 cm x 9 cm na manga
esquerda; Tamanhos P, M, G, GG, EG)
BRASÕES, brasões da guarda civil
bordados
municipal
de
lbotirama,
diretamente nas mangas das camisas
(manga direita) e na parte frontal dos
bonés,
com
proteção
de plástico
sobreposta através de costura.
MASCULINAS,
camiseta
CAMISEIAS
branca manga curta em malha fria, com
estampa da descrição guarda civil (nas
camisetas
costas,
cor
amarelo)
masculinas: P, M G, GG, XXG
CAMISEIA FEMININA, camiseta branca
manga curta em malha fria, com
estampas descrição guarda civil (nas
camisetas
costas,
cor
amarelo)
femininas: P, M, G, GG
BOINA FRANCESA gcm, na cor azul
marinho noite, produzida em tecido em
feltro, presa do lado esquerdo com botão
de pressão metálico prata, forrada, com
cadarço para ajuste. Resistente a água e
com acabamento em couro macio.

UN

60

158,90

9.534,00

UN

40

19,80

792,00

UN

80

24,50

1.960,00

UN

05

23,00

115,00

UN

40

24,60

984 1 00

(

04

05

06

07

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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222 - O pagamento será efetuado através de ChetTenai, e/ou
deposito/transferência em conta corrente da empresa, até 300 (tilgéslmo) dia útil do mês
subsequente ao vencido, mediante apresentação de nota fiscal e fatura dos materiais
entregues, após a quitação de eventuais muitas que tenham sido impostas, contendo as
respectivas notas fiscais, e demais relatórios é,1 ou documentos pertinentes, devidamente
atestados pelo setor competente, designada pela Prefeitura Municipal de Ibotirama e
demais condições previstas no edital e seus anexos;
222.1 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterior até o
décimo dia do mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das
despesas devidamente discriminados.
223- Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBO11RAMA suspender o pagamento de
qualquer nota fiscal, nos seguintes- casos:
1) Descumprimento das obrigações da-contratada com -a contratante e para com terceiros,
que possam, de qualquer forma, prejudicar a contratante.
2) Inadimplência de obrigações da contratada para- com a contratante, que provenha de
execução deste projeto ou de outros contratos
3) Não cumprimento do disposto nas especificações do edital.
4) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
2.2.4 - Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (s), motivada por erro ou Incorreções,
o adjudicatário deverá sanar os défeitos e reapresentar a fatura;
2.2.5 - No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
juros moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do
efetivo pagamento, calculados "pro rata die", sobre o valor da nota fiscal/fatura;
2.2.6 - No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das
condições Iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
2.2.7 - No preço descrito nesta Cláusula, estão Incluídas todas as despesas Inerentes a
execução dos fornecimentos, conforme normas e condições compostas neste contrato,

edital Pregão Presencial no 01612021PMI/BA e- seus anexos;
22- DO PRAZO
2.3.1 --0 prazo do presente -contrato -será até 26 de novembro de 2.022 contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo,
caso haja interesse do Município de Ibotirama e se houver acordo entre as partes.

1D
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/
2.3.2 - A duração do presente Contrato fica adstrita à vigênci O
dol
pUwd( créditos
orçamentários.
2.4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-

2.4.1 - As despesas decorrentes da contratação, correrão à conta dos recursos próprios
e/ou vinculados, consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de Ibotirama,
cuja programação é a seguinte:
UNIDADE GESTORA:
02.04.000
02.05.000
02.06.002
02.07.000

PROJETO/ATIVIDADE.
2.014
2.019
2.031
2.034

ELEMEIiflO DE DESPESA: FONTE
3.3.90.30.00.00
0100
3.3.90.30.0000
0100
3.3.90.30.00.00
0100
3.3.90.30.00.00
0100

2.5 DO REAJUSTAMENTO
-

2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato,
observadas as disposições em contrário;
2.5.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso
li, alínea d" da Lei N° 8.666 de 21106/93, da mesma forma reajustamentos só poderão
ocorrer de acordo com o artigo 2 0 e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 3 0 e
seus parágrafos, ambos da Lei n° 10.192, de 14/02/2001, não sendo admitida qualquer
outra modálidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados
neste subitem.
CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de Ibotirama, pelo prazo estipulado
no item 2.3.1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei N°. 8.666, de
21/06/93 e Legislação Complementar em vigor.
3.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica
obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer
ônus adicional para a Administração Pública, desde que aprovado pelo setor competente.
3.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas no item 1.2 deste contrato.
3.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do
Município ou a terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso.

1
;yJ
I.
,
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
3.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previ çário4( seus
empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outras que não tenham sido
incluídas no preço proposto.
3.6 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados
em equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
3.7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou
impróprio para o uso.
3.8 - No momento do desembarque dos materiais, os responsáveis da Licitante Vencedora
deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do
servidor designado pela Administração Pública.
3.9 - Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, o valor recebido, quando
constatada a má qualidade dos materiais.
3.10 - A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93.
3.11 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições-de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos,
reservando a Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não satisfaça
aos padrões especificados.
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3.13 — Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias.
3.14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes
da entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus
empregados.
3.15 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do
produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
3.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento.

1
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA.

-

\SiNAr
3.17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas'4iscals, prevldepdiárlos,
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma à'exlrnÃr..a#refeitura
Municipal de Ibotirama de quaisquer ônus e responsabilidade.
4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o
fornecimento do objeto dentro das normas do contrato.
4.2 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, ou por servidor por ela determinado.
4.3 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência
do contrato.
4.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto
a continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e
aceitos pela contratante, não deverão ser interrompidos.
4.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham: a ser
solicitados pela contratada.
4,6 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer
controle de qualidade dos -produtos a serem fornecidos.
4.7 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
4.8 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão
designada pela Autoridade Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação.
4.9 - Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a
serem executados pela CONTRATADA.
4.1.0- Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente
bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do
fiscalizador designado.
4.1.1 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
4.12-Solicitar a substituição do. produto que não apresentar condições de ser utilizado.
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413 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularida
interromper imediatamente o fornecimento se for o caso.

e

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
5.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do contrato
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo
de informações pertinentes a essa atribuição.
52 - Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o acompanhamento e fiscalização do
contrato, através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas, bem como as expedições das autorizações
de fornecimento, competindo-lhes, ainda, atestar as Notas Fiscais / Faturas para fins de
pagamento.
53 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pela
servidora Sra lannay Na~ Lopes da Silva, designado pela Portaria n° 01412021, de 22
de fevereiro de 2021, conforme art. 67 da Lei.

5.4 - A ação de fiscalização da Prefeitura Munldpal de ibotirama não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
Prefeitura Municipal de lbotirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhada por um encarregado da
pasta.
CLÁUSULA Vi - DAS MODIFICAÇÕES'E/OU AiERAÇõESCONTRA1UAIS
6.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do
fornecimento, objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pelo "CONTRATANTE
mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.
6.2 - O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo
primeiro do referido artigo, podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante
assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.

cLÁUSIJLAVlI .- DASUBONTRATAÇO

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www'.iboUrama.ba.io.orgbr

Pregão Presencial n° 01012021-PMI/8A - Confecção e Impressão de material gráfico
Página 11de 14

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

f)
ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
7.1 A Contratada é vedada a subcontratação, cessão ou transfere ." a no todo oy.6m
parte do objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, pe r
Municipal
Municipal de Ibotirama, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta
licitação.

\

-

CLÁUSULA VIII DAS PENALIDADES
-

8.1 Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no
art. 70 da Lei Federal n.,° 10.520, de 17 de Julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades
nele prevista;
-

8.2 Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento
correspondente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s)
proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n.°
8.666193, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura mensal, por dia
em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-Ias
em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando,
então incidirá em outras cominações legais.
-

9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará
garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis nos.
10520/02 e n° 8.666/93, à CONTRATADA as seguintes sanções:
1- Advertência.
2
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a CONTRATANTE;
3 Multa moratória diária de 0,05 % (cinco centésimos por cento) calculada sobre o valor
total da parte não cumprida, sem prejuízo do disposto no item seguinte, bem como da
aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, no caso de atraso
injustificado na execução do fornecimento, se for o caso, cobrada judicialmente.
4- Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratado, se a CONTRATADA se recusar a
fornecer os materiais no prazo pactuado ou executá-lo sem atender a todas as
especificações contidas neste CONTRATO, independente de prévia interpelação judicial ou
extrajudicial.
5- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
-

-

Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
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PROCESSO

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento dnultae1'servase o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
9.2 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa
prévia do proponente adjudicatário;
93- A aplicação das sanções aqui estabelecidas é da competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, facultada a defesa do proponente adjudicatário, no prazo de 10
(dez) dias consecutivos da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02
(dois) anos de sua aplicação;

CLÁUSULA X DA RESCISÃO
-

101- A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência da Administração.
c) Judicial, nos termos da legislação.
10,2 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.
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10.3 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art. 78 acarreta as consequências
previstas no Art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

10.4 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
10.5 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até
que se apurem eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA XI - DO REGIME LEGAL
11.1 - O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas
consubstanciadas na Lei N° 10.520/02, e Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Ibotuama
-'-'-o----
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T4IA

MUNICIPALE41AMA

ASSINATURA

CLÁUSULA XII DA
12.1- Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal,
conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DA FUNDAMENTAÇÃO I.EGAI.
131-0 presente contrato será regido nos termos das Leis n°. 10.520/02 e n o. 8.666/93 e
suas alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos
princípios da teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme
Processo Administrativo n°. 04812021, Pregão Presencial n °. 01612021, homologado em
25/1iJ2021.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ibotirama-Ba para dirimir quaisquer dúvidas
referentes a este Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que
seja,.
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Ibotirama, 26 de novembro de 2021.

ci ALVES BARREIO - ME

MUNIciPI)RAMA
CNPJ:

791$/0001-23

CNPJ: 07.230.563/0001-15

LAERIO SILU SANTANA

Mete Alves da Rocha
CPF n°. 470.954.405-06
CONTRATADO

A. G. DE ASSIS
Jurídico
21853
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Extratos de Contratos
ESTADO DA BAHIA,
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO N 122/2021
CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Assistência Social
CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO —ME; CNPJ n
07.230.563/0001-15; OBJETO: co n tratação '.de empresa especializadapara aqúisiço de
uniformes profissionais para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social deste
município; VALOR TOTAL: R$ 58.322,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais);
REC. ORÇ.: 0209001/2072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA DE ASSINATURA:
26 de novembro de 2021; IIERIKSON FERNANDO OLIVEIRANOVAIS — Secretário -Municipalde
Assistência Social.
EXTRATO DE CONTRATO
-

-

-

.-

CONTRATO N 2 123/2021
CONTRATANTE Município de lbotirama atraves do Fundo
Municipal-de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO
ME; CNPJ 07.230563/000115; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição-de uniformes profi s sionais,
escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, deste município;
VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta
centavos); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101;: DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ —Secretário Municipal de Educação..
-

-

-

-:

-

•

EXTRATO DE CONTRATO

-

CONTRATO N2 124/2021 CONTRATANTE: Município de Ibotirama CONTRATADA: Cl ALVES
BARRETO ME; CNPJ n: 07.230.563/0001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de uniformes profissiodais e esportivos personalizados, bem corno peças diversas para as
Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL: R$ 70.984,00 (setenta mil e novecentos
e
oitenta
e
quatro
reais);
-REC.
•OR
0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/2031/33903Õ0
000/0100/0207000/2034/339030000010100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021 ;.
Laercio Silva de Santana Prefeito Municipal.
-

-

-

-

.

•
•

-

-

-

-

EXTRATO DE CONTRATO

.

CONTRATO N 2 125/2021 - . CONTRATANTE- Município de Ibotirama. através do: Fundo
Municipal de Educação CONTRATADA: GGS -INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME;
CNPJ n2 : 01230.915/0001-81; OBJETO: Contratação .de empresa especializada p a ra aquisição
de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educáção,
deste município; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos ,e
cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ—Secretário Municipal de Educação.-

-

EXTRATO DE CONTRATO .

.

.

•

..

CONTRATO N2 12612021
CONTRATANTE: Município de Ibotirama. CONTRATADA:GGS.
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n2: 03.230.915/0001-81; OBJETO:
Contratação de empresa especializada pára aquisição de uniformes profissionais e esportivos
personalizados, bem - como , peças diversas para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR 30,600,00
mil
e
seiscentos
reais);
REC.
(trinta
TOTAL
R$
ORÇ. :0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/203 1/339
Õ300000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA. DE ASSINATURA: 26 de novembro de
2021; Laerciô Silva de Santana -Prefeito Municipal.
-.

..

-

. -

-

• .
-

-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MIPJHJEH3LJV8S2+4FDYIG
-

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente

.•
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PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

MUNICIPAL DE ITABLINA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 112021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 4012021
Dia - 1611212021 às . 9h. Objeto: -aquisição de . aparelho, d
odontológico, para atender as demandas da Sec. do Saúde. Edital: 'www.co prasbr.
e .www.iblrataia.ba.gov.br. Informações: ria prefeitura, Pç. 10 de Novembr n 09, Nova
lbirataia,' tel. 7335372125 ou e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br.
"

Nd

lbirataia/Ba, 2 de dezembro de 2021.
NILTON NOVAES SILVA JÚNIOR.
Pregoeiro.

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

de

'

-

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO NO 124/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO . - ME; -CNPJ n°: 07.230.56310001-15; OBJETO: Contratação de empresa
especializada para aquisição de Uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem
como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL: R$
70.984,00. (setenta 'mli . e novecentos e oitenta e quatro reais); REC. ORÇ.:
0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/2031/
3390300000/010'0/0207000/2034/3390300000/0100; , DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021: Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal. CONTRATO N° 126/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: GGS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ ne: 03.230.91510001-81; OBJETO:
Contratação de emprésa especializada para aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste
município; VALOR TOTAL: R$ 30.600,00 '(trinta mil e seiscentos reais); REC.
ORÇ.:0204000/201'4/33903000,00/0100/02050Q0/2019/3390300000/0100/0206002/2031/ -.
3390300000/010010207000/203413390300000/0100: DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro' de 2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.

preita

. PREÍITURA MUNICIPAL 'DE ITABUN'A torna pública 'a abertura de processo de
de Convite, n. 0001-2021, crItério de julgamento: menor preço, regime
por preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para

serviços de engenharia através dá pavimentação com microrrevestimento
prestação
em vias urbanas cio de Itabuna-BA e conforme as especificações detalhadas no
asf
instrumento convocatória e anexos; valor total estimado,de R$ 329.94,84 (trezentos e
vinte e nove milu novecentos e cinquenta e quatro reais .e ottenta"e quatro centavos);
sessão ' 13112/2021, às 09:00h. Edital disponlvel - flcL seguinte endereço:
http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html ou na sede desta Prefeitura. Informações
(73) -3214-1469' ou :tabunalicita@gmail.com .
-

Itabuna, 2 de dezembro de 20á1.
NOELMA BASTOSFRRREIRA NOVAIS, '

'
- .

-

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N 0051-2021
- - O Município de Itabuna comunica a abertura do PregãoElétrônlco NO 00512021 com objàtõ.AQUISIÇAO DE - EOUIPAMENTOS.DE PROTEÃOPARA SINALIZAÇÃO, EM
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO— Reú'ebimento das Propostas
até 16/1212021 às 10:00 horas; Aberturaí das Propostas: 16/1212021 às 10:00 horas: InIcio
da sessão de Disputa de Preços:- 16/12/2021 às 11:00 horas. O Edital poderá ser adquirido
atravésdo siLe http://www.itabuna.ba.gov.br/diqriooficial.html.lnformações através do emau itabunulicita@gmah.com

EXTRATO DE CONTRATO

-

-

CONTRATO N 122/2021' - .CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Assistência Social - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ nu:
07.230.56310001-15; OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social,
deste municípios VALOR TOTAL: R$ 58.322,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte e
dois reais); REC. ORÇ.:- 0209001/2072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA DE
ASSINATURA: 26 dé 'novembro de 2021; HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS Secretário Municipal de Assistência Social.

Itabuna, Bahia, 2 de dezembro de 2021.
' LUCIANE DE C 5 BARRETO
Pregoeira

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI

"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO NO 60/2021-88- ID 91816 -

-

-

O Município de Itagi Torna Público o Pregão (etrÔnico-047/2021 -objeto: '

EXTRATOS DE-CONTRATOS

Aquisição de 'veículo tipo (pick -ap) zero krn,:.S'essão pública:15/1212021-às09:00h.
CONTRATO N°: 349/2021 .- CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Saúde - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; OBJETO: Contratação de
empresa especializada para aquisição de. uniformes profissionais para a Secretaria
Municipal de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: R$ 151.172,00 (cento e cinquenta e
um mil e cento 'e setenta e dois reais): REC. DRÇ.: 0208001/2057-2058-2059-2060-20632064-2066-2067-2068-2069-2101/3390300000/6102-0214-0114; DATA DE ASSINATURA: 26
de novembro de 2021; Ademilton M. Santos - Secretário Municipal de Saúde.
CONTRATO N 2 :-350/2021 CONTRATANTE: Município de Ibotirama através dó Fundo
Municipal de Saúde.-. CONTRATADA: GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME;
OBJETO: Contratação de, empresa especializada para. aquisição de uniformes profissionais
para a Secretaria 'Municipal de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: R$ 104.450,00
(cento e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0208001/2057-2058- 2059.2060-2063-20E4-2086.2067-2068-2069-2101/3390300000/6102-0214-0114; DATA DE
ASSINATURA: 26 de novembro de 2021: Ademilton M. Santos - Secretário Municipal de
Saúde. .
EXTRATO DE TERMO ADITIVO'
ESPECIE: Termo Aditivo n° 003 do Contrato n° 158/2019 - Processo Administrativo n°
022/2019 - Pregão Présencial n°006/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através
do Fundo Municipal de Saúde; CONTRATADA: Maria Diva De Souza De Ibotirama - Me;
OBJETO: Aditar o Contrato n° 158/2019. Objetivando fazer acréscimo de até 25% (vinte e
cinco por cento) nos itens contratados. SIGNATÁRIOS: Pelo contratante, Prefeito Municipal:
Laercio Silva d&Santana, e pela Sócio Administradora: Maria Diva de,,Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE (RAQUARA'

Licitação Menor preço por lote. Edital:http://transparencia.itagi.gov.br www.licitacoese.com.br.

- Itagi - BA, 2 de dezembro de 2021
JEAN KARINE DOS SANTOS
Pràgoeira

'PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
AVISOS DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP NQ 68/2071 -

-'

A CPI. da ' PM 'de Itamaraju-BA realizará' licitação - i- a - Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO,, do Tipo menor Preço Global, visando o Registro.de Preço para Aquisição.de
Urnas Funerárias -e Serviços de Translado para atender as ecessidadés da Secretaria de
Desenvolvimento Social desta Municipalidade, no exercício 2022. Início de acolhimento das
propostas: 06/12/2021, às 8h00min até às 07:h59mim do dia 15112/2021. Abertura das
propostas: 1511212021, às 08h00min. Início da sessão da disputa ,dos lances: 1511212021 às
8h30min. Local/Site: www.licitacoes-e.combr. Referência de Tempo: Para todas as
referências de-tempo será observado o horário de Brasília (DF.). T:(73(3294-3132 - O Edital
estará disponível para consulta e retirada de cópia no site: wwrlr.itarnaraja.bagov.br .
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 6912021

-

AVISOS DE LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2 32121

A .CPI. 'da PM de 'Itamaraju-BA realizará licitação - na Modalidade "PREGÃO

Dia 16112121 às 9h. Objeto: fornecimento de combustíveis: óleo diesel,
gasolina, álcool, aditivos e lubrificantes. Menor preço por lote.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 9 33121

-

-

Dia 16/12/21 às 15h.. Objeto: fornecimento de combustíveis na cidade de Feira
de Santana ou Salvador: óleo diesel, gasolina, álcool. Menor preço por lote. Edital:
www.licitacoes-e.com.br , www.iraquara.ba.gov.br . Informações: na CPL, Rua Rosalvo Féhn,
74, de 8 às 12h.'

ELETRÔNICO dá Tipo menor Preço Global, óisando.o,Registrp de Preço para contratação de
empresa especializada na - prestação de serviços - de emissão de passagens rodoviárias
nacionais, compreendendo os serviços de emissão; remarcação e - cancelúmento de
passagens terrestres intermunicipais, interestaduais e nacional, com objetivo de atender às
demandas das secretarias desta municipalidade.' Início de , acolhimento - das propostas:
06112/2021, às 8h00min até às 07:h59mim do dia 1S/12/2021. Abertura das propostas:
1611212021, às -OghOOmin. Início da sessão da disputa dos,'lances: 1511212021 às 8h30min.Local/Site: www.11citacoes-e.com.br . Referência de' Tempo: Para todas as'
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF(.T:(73(3294-3132 - O Edital
estará disponível para consulta e retirada de cópia nó sito: www.itamaraju.ba.gov.br .

Iraquara/Ba, 2 de dezembro de 2021.
.ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS.
'
Pregoeira.
-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA'

OBJETO: , Registro de preço para fatura e eventual aquisição de material de
informática, para atender, as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por um
período de 12 (doze) meses. TIPO: Menor preço global. ABERTURA: 16 de dezembro de
2021. HORÁRIO: 09h 30: LOCAL: Secretaria de Administração Modernização e
Informação no 'endereço Centro Integrado Administrativo-CIA, Rua Zulmira Silvany, s/nn
(Feira Nova), saia de licitações e contratos.

- Em, 2 de dezembro- de 2021
JUENILZAC. 'FAVALESSADE ALMEIDA
Pregoeira.

PREFEITURA- MUNICIPAL DE ITANAGRA -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO FMS5612021

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NQ 5512021

-'

A CPL torna público aos interessados .que realizará -licitação na modalidade, -, Pregão Presencial n' 05512021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, UNIVERSITARIO
EVENTUAL, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITANAGRA -BA,
sessão de abertura: às 09:00 horas do dia 14112/2021, na sala, de reuniões da CPL na
Prefeitura Municipal de Itanagra - Bahia, local na, Praça. Eurico de Freitas, N 466,
Centro. Maiores informações através do - tel. (75) 34S3-2158 das 08:00 hrs às 12:00
acensar, o link
horas. Ou interessados poderão - http://www.pmitanagra.transparenéiaOficiaiba.Com.br , na sala da Comissão Permanente
de Licitação, das 08:00 hru as 12:00 hrs.

-

ltaberaba/Bahla, 2 de dezembro de 2021.
--

--

ALFREDO ENRIQUE PEREIRA NETO
Pregoeiro

Este documento pede ser —111.d. no endereço eteeruolco
hop5/,m.uJo.gov.br/atentIcidade.tvnrl , polo código 05302021120300239

' -

. -
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -

Itanagra - BA, 1 9 de dezembro de 2021.
FÁBIO NERYD. - SOUZA"
-,
- Pregoeiro -

Docamerto assinado digitalmente oonfo,nie MP nrz.zov.z de za/xu/zoas,
que Institui a Infraestutum d, Chaves pubIlsrasllelra - ICP-DntiI.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

/

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°:125/2021,
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE Si FAZEM, DE UM: LADO,- COMO
"CONTRATANTE", O MUNICÍPIO DE,
IBOTIRAMA, ATRAVÉS • DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUAÇÃO-FME E DO
OUTRO LADO, COMO "CONTRATADAA
EMPRESA GGS INDúSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDÃ ME, EM:CONFORM1DADË
COM AS CLÁUSULAS ABAIXO

-

-

-:

-

-

:
-

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado Ô MUNICIPIO DEIBOTIRAMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FME, inscrita no CNPJ sob n°
30.095.438/0001-61, com sede na Rua Gal Teixeira Lott, n° 01, Centro Ibotirama/BA, neste
ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. EDcARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Idêntidade (RG) no 0852760140 SSP/BA e CPF/MF
n° 954.763.695-20, residente e domiciliado na Rua 11 Seabra, n°130, Centro, Ibotirama-BA,
devidamente autorizado pelo Decreto n° 101/2021 de 16-de abril de 2021, publicadono DOM
no 4091, e, pôr outro lado a empresa GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com
sede na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares
Centro' - Feira de Santana-Ba, inscrita no
CNPJ sob n° 03.230.915/0001-81 e Inscrição Estadual n° 051.230.351, neste ato
representada pela Senhora Ana Neuma Silva Bulos, portadora da cédula de identidade RG n° .
0205282725 SSP/BA e CPF n°. 337.325.665-87, residente e -domiciliada na Rua Itaueira, O
187, Parque Getúlio Vargas
Feira de Santana-Ba
CEP: 44.076-804, que em razão da
proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n° 016/2021-PMI/BA, Processo no
048/2021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipál, celebram entre si, o- presente
instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
-

-

.

-

-

-

-

-

CLÁUSULA 1 DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
-

1-DO OBJETO

1.1 É objeto da presente Licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição de
iniforrnes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipaíde
-

Educação, deste município
1.2 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
-

1.21- O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade
com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento que sera
entregue a Licitante Vencedora

01-M
1a EM

Pre~dL

-

j

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Centro
Praça Ives de OliVeira, n 0 78

Pregã q Presencial n bO16/2O21PM1/BA_ Aq u isição deUniformes

ANA NEUMA SILVA BULOS 33732566587

-

www ibotirama ba io org br

-
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-
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-

ESTADO -DA BAHIA.
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

1

'-

1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o efetivo
recebimento da Ordem de Fornecimento
123-A entrega dos materiais devera ser efetuada de segunda a sexta-feira
1.24- As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega a critério
da Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as -normas lègalsvigentes.
12 5- Os materiais deverão estar acondicionados de forma ,compatíveis a sua conservação
1.26 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento, reserva-se..
ao Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor
1.27 - A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação
acompanhará a qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com õ
Edital e com os termos contratuais, ressalvando:
t2.71 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito de, no
prazo de ate 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue, preservando ainda,
o pra io de garantia. Somente após -este período serã considõrado definitivo o- recebimento.
-

12 7 2-O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto contratado
1.2.8 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais, que
apresentarem vícios de qualidadõ ou quantidade que os tôrnem irnprópriós e inadequados ao
fim a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aquelés décorrentes da
disparidade, com as condições constantes do recipiente da embalagem, - rotulagém ou
mensagem publicitária.
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No00

129 - Os licitantes vençedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) quenão atender(érn) as
éspecificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação.. - ........ .. ... ..
1.2.10-A contratada deverá responsabilizár-se pelo transporte eentregà dos mâteriais.
1.2.11 - A contratada deverá responsàbilizar-se por todos os ônus e encargos,. em virtude da
execução dei fornecimento
1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e-tõdosos
tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos.- pagamentos na forma .e nos prazos
prévistos. em lei.

12 13 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações
discriminadas no Termo de Referência e estar dentre- dos padrões. dé aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, respondera a
-.
licitante vencedora pôr danos causados oriundos da utilização dos mesmos; - - -

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira no 78 - Centro
de

Pregão Presencial na 01612021-PM1/BA -.Aqui sição de Uniformes

- ANA NEU.MA SILVA BULOS:33732566587

-

--

-. - - - -- - - - - .
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ITEM

-

QUANT
IJNID
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR

VALOR:ryALOR
TOTAL
UNIT

02

03

04

05

DE

ATIVIDADES
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UNIFORME

FÍSICAS

Camisa - Gola tipo careca, confeccionada
em malha pv, manga curta, na cor branca,
com gola e punhos em vies no mesmo tom
azul
de
utilizado
na
UEMC,
com
identificação do nome do aluno, tipo
sanguineo e fator RH, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, bordado no lado
direito, altura do peito, Brasão da Escola
estampado no lado esquerdo, na altura do
peito, bandeira da Bahia estampado na
manga do lado direito e Brasão do
Município estampado no lado esquerdo A
letra correspondente ao fator RH devera
ser no mesmo tom de vermelho usado pela
UEMC, Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo)
CALÇÃO - Tecido TacTel, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, 02 bolsos laterais,
02 bolsos atras, com cordão, uso
masculino,
Conforme
DE
MANUAL
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo)
SHORT EM MALHA HELANCA, mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, com elástico no
coes, uso feminino Tam P M G GG EXG
Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo)
CALÇA EM TECIDO TACTEL no mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, Poliester, com
faixas verticais de seis centímetros de
largura, vermelhas do mesmo tom utilizado
naUEMC nas laterais com 02 bolsos
laterais e 02 bolsos atras e passadores
para cinto Tam P M G GG EXG Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM
: (em anexo).
CAMISA TIPO GOLA V, confeccionada em
malha V, manga curta, na cor branca, com
gola e punhos no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com identificação do
nome de guerra, tipo sanguíneo e fator RH
bordado no lado direito, altura do peito,
logomarca da instituição estampada, no
lado esquerdo, ná altura do peito, e
bandeira da Bahia bordada na manga do
Iàdo direito e Brasão do Município

UN

600

18,90

±1340,00
S.

UN

460

18,90

8 694,00

UN

360

15,90

5 724,00

26,90

12 374,00

UN

460

UN

600

23,90

1&340,0O
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustaveus durante a vigênct ccwtfto,
observadas as disposições em contrario,
2.5.2 Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65,.incisoll,
alínea, "d" da Lei N° 8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só: poderão ocorrer
de acordo com o artigo 2 0 e seus paragrafos e, especialmente com o artigo 3° e seus
paragrafos, ambos da Lei n° 10.192, de 14/02/2001, não sendo admitida qualquer outra
modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados neste
subitem

CLAUSULA-1111 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
.3 .1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Municipio de Ibotirama, pelo prazo estipulado no
item 2.3.1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei N° 8,666 de
21/06/93 e Legislação Complementarem vigor
32 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica
obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer ônus
adicional para a Administração Publica, desde que aprovado pelo setor competente
3.3 - Efetiiar á forneciménto, conforme condições estabelecidas no item 1.2 deste contrato.
34- Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do Municipio ou
a terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso
3.-5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios de seus
empregados, despesàs fiscais, tributárias, fretes e - iquaisquer outras qué não,-tenham sido
incluídasno preço proposto. -

a6- 2Respãnsabilizai-se por danos, extravios ou prejuízos causados - por seus. empregados em equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros
3 7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou
-: - impróprio pára o uso:
-3.8 . No momento dó desembarque dos niateríais, os responsáveis da Licitante Vencedora
deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do
sérvidordesignadó pela Administração-Pública. - - 3.9 - Fucaa Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Municipuo, o valor recebido, quando
constatada ,a ma qualidade dos materiais
3:10 - A Licitante Vencedora fica obrigada .á aceitar, nas mesmas condições contratuais,- os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, ate 25% (vinte e cinco por cento)
valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1 9, da Lei 8.666/93.

-

-
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPALDE.IBQTIRAMA.-

l4T

\
-.

-• •-

Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade cor" obrig
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

3 12 - Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade dos produtos,
reservando aPrefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusa lo caso não satisfaça aos
padrões especificados

3 13 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem functonal, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessarias

3 14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da
entrega do produto, seja por vicio de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados
Responder direta e exclusivamente pela execução do contratd de- fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a
terceiros, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama

3 16 - Efetuar a troca do produto considerado improprio no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento
-

-

-

--

-

-

-

3 17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios,
securitarios e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura Municipal
de Ibotirama de quaisquer ônus e responsabilidade

4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
41 - - Proporólonar todas as facilidádei para que a contratada póssa -:desempenhar o fornecimento do objeto dentro das normas do contrato

-

42 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermedio da Prefeitura Municipal
de Ibotirama, ou por servidor por ela determinado
43 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato.
--- -:
- -- - - - 4.4 -Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas- pela contratada, inclusive quanto a
continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força-maior, justificados -e-aceitos -- - -- - - - - péla contratante, não deverão ser interrompidos.
---

--

1

4.5 -.Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham - ,a ser
solicitados pela contratada
4.6 Verificar e fiscalizar as condiçõés técnicas da-CONTRATADA, visando estabelecer controle --de qualidade dos produtos a serem fornecidos.
---- - :

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n 0 78;Centro
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47 - Designar um servidor, responsavel pela fiscalização do contrato devendoer lotado n.."
Prefeitura Municipal de Ibotirama
48 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão designada
- pela-Autoridade Superior, o seu recebimento ; conferencia e átestação.
49 - Fiscalizar, gerenclar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a
serem executados pela CONTRATADA
Efetuar o pagamento a licitante vencedora por meio de credito em conta corrente
bancaria, mediante - a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do fiscalizador.
designado

4.0 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
-

conformidade com o parágrafo único do art..61 da Lei n° 8'.66f)/93..

-- - - -

-

4.12 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado
4.13 -,Comunicar à licitante vencedora qúalquer irregularidadé na entrega do produto e
- --•
- --interrõmpérimedÍatamente ofõrnecimento se foro caso.-

-

---

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
: -

5.1 -Observado o-disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do :contrato
devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, pérmitida a - contrataçã6 de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição. - - - - - - - - - -- -52 - Compete a Prefeitura Municipal de lbotirama, o acompanhamento e fiscalização do
contrato, através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anolando em rigistro
proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
criterio, exijam medidas corretwas, bem como as expedições das autorizações de fornecimento,
competindo-lhes, ainda, atestar as Notas Fiscais / Faturas para fins de paga m ento
5.3 . Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado ,e fiscalizado pela
servidora Sr8 Jaquellna MeIo Araujo Santana, designado pela Portaria n° 013/2021, conforme
art 67 da Lei Federal n° 8.666/Q3,;
54 - A ação de fiscalização da Prefeitura MunicIpal de Ibotirama não exonera a CONTRATADA
de suas responsabilidades contratuais,
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por, parté da
Prefeitura Municipal de IbIátirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entre
e anexar a Nota Fiscal, qual devera ser acompanhada por um encarregado da pasta

-

- 1-

J

- : -

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives - de Oliveira, n°78 -Çentrc:
www ibotirama ba io org br
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CLÁUSULA VI- DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÔES CONTRATUAIS
6 1- Qualquer modificação de forma ou quahtidade(ãcr.éstlmoá'áureduçQes) dõ,fdi.rrec4,merfto,
objeto da presente Licitação podera ser determinada pelo "CONTRATANTE" mediante
assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes

62-

O futuro contrato podera ser alterado na ocorrência de qualquer das hipoteses previstas
no art 65 da Lei 8 666/93, observando o limite estabelecido no paragrafo primeiro do referido
artigo, podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo,
observadas as normaí legais vigentes

CLÁUSULA Vil - DA SUBCONTRATAÇÃO

-

7 ± - A Contratada e vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do
objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de
Ibotirama, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitaçãoi.

CLÁUSULAVlIi - DÁS PENAL- IDADES
8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados noart.
70
da Lei Federal n ° 10.520, de 17 de Julho de 2002, estarão sujeitos as penalidades nele
prevista,

-

8.2 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento
correspondente, a Administração Poderá, garantida a previa defesa, aplicar à(s) proponente(s)
vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts 86 a 88, da Lei n ° 8666/93, alem da multa de
o;5% (meio por cento) sobre o valor da fatura mensal, por dia em que, sem justa cauda, a
contratadà não cumprir as õbrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo como
estabelecido neste Pregão, ate o maximo de 10 (dez) dias, quando, então incidira em outras
cominações legais..
-

CLAUSULA IX - DAS SANÇÕES
• 9.1- Pelã :Íxecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará
garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis nos.
10520/02 e n° 8.666/93,.à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.- Advertência.
•
,•
: 2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou ate que seja promovida a reabilitação perante a
:
CONTRATANTE;
• 3 - - Multa moratória diária de 0,05 %(cinco centésimos por cento) calculada sobre ova!orztotal
não cumprida, sem prejuizo do disposto no item seguinte, bem como da aplicação das
dei
-não
demais penalidades previstas na Lei Federal n° 8 666/93, no caso de atraso injustificado
execução do fornecimento, se for o caso, cobrada judicialmente

•

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira., 0 78-Centro
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Diário Oficial do
UNICIPIO

Sexta-feira
3 de Dezembro de 2021

-

LiO P9

-

Extratos de Contratos

-

1:

-•

•
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MUNlCIPIODElBOTlRAtV1.LILtL,.
ESTADO DA BAHIA
SINATURA

-

EXTRATO DE CONTRATO

•

•

CONTRATO N2 122/2021 - -CONTRATANTE: Município de lbotirma através do
de Assistência Social •- CONTRATADA: .,Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJrn9:
07.230.563/0001-15; OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social deste
município; VALOR TOTAL: R$ 58.322,00 (cinquenta e oito mil é trezentos e vinte e dois 'reais);
REC. ORÇ.: 0209001/2072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA DE ASSINATURA:
26 de novembro de 2021 HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS - Secretario Municipal de
Assistência Social
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N2 123/2021 - CONTRATANTE Município, de Ibotirama atraves do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ n 9 : 07.230:563/0001' '15; "OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de- uniformes profissiónais,
escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, deste muniçípio;
VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta
- centavos); REC. ORÇ.: 0206001/2085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: '26'
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ—Secretário Municipal de Educação..-

'

EXTRATO DE CONTRATO -

' '

- •.•--•- - - -'

- CONTRATO N2 124/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: Cl ALVES - BARRETO - ME; CNPJ n 2 : 07.230.563/0001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada
- para aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL: R$ 70.984,00 (setenta' mil: 'e novecentos
:
e -'
oitenta
e
- quatro
- reais);
-' REC.
ORÇ.
•

•0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/O100/0206002-/2031/339030Õ 000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021;
Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
-'

-

'•

-

EXTRATO DE CONTRATO -

-

'

-

-,•

--

-' -

CONTRATO N 2 125/2021, - CONTRATANTE:.- Município de Ibotirama através do Fundo - - Municipal de Educação - CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME;
- CNPJ n: 0323091510001-81; OBJETO: Contratação deêmpresa especializada para aquisição -,de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal de Educação, --deste município; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e
cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0206001/208513390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021 EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ - Secretario Municipal de Educação
--

-

EXTRATO DÊ CONTRATO-

---

--

-

CONTRATO N 2 126/2021 - CONTRATANTE:. Município de lbotirama - CONTRATADA:'GGS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n2: 03.230.915/0001-81; OBJETO: Contratação- de empresa especializada para aquisiçãp, -de--uniformes profissionais. e esportivõs,
personalizados, bem como peças diversas 'para as Secretarias Municipais, 'deste município;' VALORTOTAL: R$ 30.600,00 (trinta mil e - seiscentos reais); REC.
ORÇ. :0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/0206002/203 1/339
0300000/0100/0207000/2034/3390300000j0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de
2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal. - -- - -

-

. --

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MIPJHJEH3LN8S2+4FDYIG -Esta edição encontra-se no site oficial deste ente

-

-:

-

Seção 3

N° 00

1677-7069

de anotações .e forrnaâo mínima com 40 horas, sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Educação do . Município de Filadélfia-Ba. Empresa -Vencedora: Aprender
Mais Distribuidora de Livros Ltda, com o valor global de R$ 223.S00,..Qa1or total
licitado do kit -foi de: R$ 223.500,00.

.

-- --

-

-

Filadélfia/BA, 3 de
LOURIVALDO PEREIRA M
Prefeito

-

NEYLON NICHEILE PEREIRA DE SÃ TELES

-

- - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMLJPE

-

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 2312021. PE SRP

-

1\1 9 228, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021

hospedagem,
taão eIoo de auditório para atendiento das .necessidades da
Prefeitura, Èun
Municipal de Assistência Social. Secretaria Municipal de Educuçêo.e Funda
Municipal de Stúde, deste município, realizada no dla02 dedeembro de 2021, às 09:00 h,
na saía de R,iêes anexa a Guarda Municipal, situada naPraça da Bêndelra, s/n, Centro,
oi.declarada DESERTA, e-quea copia da ata e lnformaçôes-du sessão poderão
s na sede da Prefeitura das 8:00 às -12:00 h, pàlo teléfone (77) 3698-1512.

ASSI

-

:
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

-

-

- -

AVISO
DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N19/2021

-

-

-

-

-

Comunica o resultado PE SRP N' 02312021, tipo Menor Preço por Item, disputa
aberta - Aquisição de-ventiladorçs para atender as unidades escolares do ensino infantil e
fundamental - Secretaria - Municipal- de Educaç3o, municípl6 de. Filadélfia-Ba. Empresa
vencedora: UlAN RIBEIRO BINA PARANHOS, venceu- o tem, com o valor global de
29.220,00 (Vinte e nove- mil, duzentos e vinte reais). O valor total licitado foi de
29.220,00.
Filadélfia/BA, a de dezembro de 2021
JACIMEIRE DE SANTANA MIRANDA
Pregoeira
.
- -

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2412021- PE
-

-

-

-

-

-

-

-

Comunica o resultado PE N' 02412021, tipo Menor Preço por Item, disputa
aberta.- Contratuç3o. de pessoa (urldica, para aquislç3o de coleções de livros para didáticos
para o programa dé dçsenvoMmento de habilidades soclúemoclonais destinados aos
educadores da rede municipal de ensino, co(ri caderno de anotações de formação .mínima
com 40 horas, sob responsabilidade da Sêcretaria Municipal -de Educação do Município de
Filadélfia-Ba. Empresa vencedora: Aprender Mais Distribuidora de Livroê Ltda, com o valor
global dê R$ 223500,00. O valor total licitado do kit foi de: R$ 223.500,00.
-

- -

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

CONTRATO ND 12S/2õ21- CONTRATANTE: Município de lb'otirama - através do Fundo
Municipal de Edticação -. CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA ME;
CNPJ nO; 03.230.91510001-81; - OBJETO: Contratação de empresa especializada pana
aqulsiçãci de uniformes - profissionais, escolares, bem como peças diversas para as
Secretaria Municipal de Educação, deste município; VALOR TOTAL: 8$ 235.350,00 (duzentos
e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta reais); REC. REC. ORÇ.:
0206001120851339030000017101; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
Edcanlos Almeida de Queiroz - Secretário Municipal de Educação.

-

-

-

-

-

-- --:

-

AVISO DE LICITAÇÂ9
- -PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO -2412021.
-

--

-

-

--

-

-

-

-

-

O - Pregoeiro realizará licitação em 16/12/2021 - às 09h00m, Local
www.licitacoeé-e.com ,br. [No 911911]. Objeto: Aquisição futura e-eventual é Combustivel,
destinados à utilizaÉão nd- - frota de vefculos e- májuinas para o ano de 2022.
lnfdrmaçõhé:Tel. (73) 3548-2147. Diário Oficial - sité: *wwii'àji.sba.ba.gov.br.- -

-

-

--

-

AVISO DE UCITAÇÃO
:
- PREGÃO-ELETRÔNICO - SRPNê 5812021
-O Município de Itabuna comunica a abhrtura db:.Pregãó Eletrônico-SRP NO
0058-2021 ÁOSJIS
IÇA0 DE GÊNEROS AUMENTICIOS DESTINADOS Ao PREPARO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNlClA1 NO ANO LETIVO DE
RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS ATÉ 16112/2021 às 08:IOH - ABERTURA DAS
2022A. PROPOSTAS 16112/2021 às 08;45H. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA-DE PREÇOS 17/12/211.s
do
sito
átravés
ser - - adquiniclõ
poderá
edital 08:30H. - O
http://www.itabuna.ba.gov ,br/diariooficial.html ou www.licitacoes-e.com.br . Licitação GB
n° (908726]. informações através do e-mail: itabunalidita@grilali.com.
-

-

-

-

-

ltabuna, Bahia, 3 de dezembro de-2021.
CARLOS A. B: MARQUES
Pregoeiro
-

----------- --

-

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 44/2021,

-

-

- -

-

-

-

--

-

-

-

O municípib de itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico SRRP Nv

-

004412021 para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS
SECRETARIAS

DO

MUNICÍPIO

17/12/2021 às 08:30h

-

-

-

DE

-

-

-

-

das

Recebimento

ÍTAdUNABÃ

-

até

propostas

Abertura das propostas 17/12/2021 às 08:30h. Inicio da sessão
-

-

-

de disputa de preços 17112/2021 às là:OOh. O edital poderáser adquirido através do
-

site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficlal.htmL Ou www.bll.org.br . Informações no setor

de licitações ou através do e-ndail: itabunalicita@gmaiI.corn
-

-

O Pregoeiro dá Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados
que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nu 01812021-PMI/BA, o tipo menor
preço por: lote, pana cohf natação de empresa do ramo destinado à prestação dos serviços de
Este documento pede ter verificado no endereço eletrônico
hep;//ununu.tngou.br/autenticidodehtnl, pelo código 053n202112060026s

Ba, 3 de dezembro de 2021.
IÁRA NOVAIS SANTOS
Pregãeirã . -

-

-

lraJuba.BA, 6 de Dezembro - de 2021.
VINICIUS PIMENTEL DE PONTES

-

- - -

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

EXTRATOS DE CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRA.JUBA-

-

-

CONTRATO NO 12312021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Educação - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ nt:
07.23056310001-15; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais; escolares, bem como peças diversas para as Secretaria Municipal
de Educação, deste município; VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento e onze mil
ORÇ.:
centavos); REC.
cinquenta
reais
e
onze
quatrocentós
e
0206001/208S/3390ã00000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021.
Edcanlos AlmeIda de Queiroz - Secretário Municipal de Educação.

PREGÃO PRESENCIAL N° 1812021-PMI/BA

-

-

-

-

--

-

PREFEITURA MUNICIPAL-- DE ]BOTIRAMA

-

--

-

-

-

-

-

- -

-

-- - -

-

lpupiara
-

-

Ibicarai 3 de Dezembro de 2021.
RENATA PRATES DOS SANTOS
Pregoeira -

--

-

-

O município de Ipupiara-Ba -publica a realização de Pregão- Presencial no
07PP/2021 a realizar-se no dia-16 de dezembro de2021, às09:OOh, OBJETO:-Contratação
de empreáa especializada nos serviços de locação de um tnioeléttlio, -com motorista, para
a comemoração das festividades da confraternização universal "REVELEION", no dia
31/12/2021 na- sede, do tipo menor preço global.
-

Cujo objeto é a PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO
POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE- RSS DOS
GRUPOS 'A", "B" E-E' PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
edital pelo e-mail lbIcarai.licitacao2021cigmail.com ,Licitação Banco do Brasil: 912047, Inicio
de Acolhimento de Propostas;1011212021 as.08:00hs, Limite de Acolhimento de Propostas
16/12/2021 as 09:15,Abertura das propostas: 1611212021 as 09:15bs, Data e hora do
Certame 16112/2021, 09:30hs,
-

_--

-

ÃVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N° 7PP/2021:

-

PREGÃO ELETRÔNICO No 2912021

-

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA

-

-

-

-

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 2 6212021-SRP

-

- A Prefeitura Municipal de Ibicaral - Bahia, em acordo com o Decreto federal n'
10.024/2019, Lei Complementar n° 123106, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar 14712014 e subsidiariamente as normas contidas - nas Leis Federais nO
8.666193 e 10.520/02, torna público-que será realizada uma licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n° 2612021, cujo objeto é a PARA FUTURA E EVENTUAL - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA, edital pelo email ibicarai.licitaco2021@gmai1.com ,LicItação Banco do Brasil: 912040, Início de
Acolhimento de Propostas: 10/1212021 as 08:00hs, Limite de Acolhimento de Propostas
1611212021 as 08:15,Abertara das propostas: 16112/2021 as 08:lShs, Data e hora do
Certame 1611212021, 08:3Ohs, -

-

/-

-

-

lpiaúBA, 3 - de dezmbro de:2.021.
MARIA DAS GRAÇAS CÉSAR MENDONÇA
Prefeita - - - - -- - ----- -

AVISOS DE- LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2812021

-

PREFEITURA MUN(CIPÀLDE1PIAÚ

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARA(

-

-

-

laçu-BA, 3 de dezembro de 2021.
LUCIANO KLEBER BRAGA
Pregoeiro.
-

-

-

--

O Pregoeiro - Oficial, torna público para coriheimento . dos interessados a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nn 05212021-SRP, (licitacoes-e:1 nn912212(, cujo
objeto é a contrataç0o de empresa para eventual -fornecimento, - mediante :registro - de.
preços,- de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal
de FRANGO CONGELADO, destinado a distribuição às famílias carentes, -através da
Secretaria Municipal de Ação Social e Desporto do Municípib de lpiaú/Bahia. Sessão de
abertura: 16/12/2021 às 10h15mim. O Edital poderá ser retirado -no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.cõm.br, bem - como, no -www.doemorg.br/ba -/ipiau e no Portal da
Transparência: www.ipiau.ba.gov.br . Maná das Graças César Mendonça - Prefeita. lan
Gonçalves Moniz Ferreira - Pregoeiro Oflciãl, Decrêto no 6.107/2021.

-

-

-

-

- O Município de laçu (BA), torna publico que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico PE002-2021, objéto: Contratação--de empreda para prestação de serviços
de transporte escolar destinados aos acadêmicos e alunos da rede pública de ensino
municipal e estadual, no dia 1711212021, as 10:00 hs. Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes-e.com .br- -Prefeitura de -laço, situada na Av. -Manuel Justinlano de Moura
Medrado, s/n, centro, 46.860-000, laça-BA. INFORMAÇOES - Fone (75) 3325-2175, no
horário de expediente das -8:00 as 12:00hs. Este certame ocorrera através do sito
www.licitacoes-e.com.br, código BB 905656.
- -

Inhambupe, :3 de dezembro de 2021
_E0 CLAUpIO BATISTA-DÉ souz
Pregpçiro.
--

-

-

-

-

-

-

---

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' PEOO2/2021

-

-

Filadélfia/BA, 3 dê dezembro de 2021
JACIMEIRE DE SANTANA MIRANDA
Pregoeira

:PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇU

-

-

-

-

LICITAÇÃO BElo. N2 911695.
OBJETO:- Registro de Preços para a aquisição de Eqüipamentos e Mobiliários
para estruturaçOodo Hospitàl Múnicipal Or.António -CarlosMagalh3es no Muriicípiode
Inhambupe, conforme Portada 3767/2019 - Proposta - do Ministério da Saúde N
12092015000119002 e Poetaria 1340/2020 - Proposta do- Ministério da - Saúde No
1209201500011200-01, (Saídos Remanescentes das respectivas portarias); para faturas
contrataçees, de acordo com a conveniência e necessidades da Secretaria Municipal de
SaCtde, Recebimento das Propostas: A partir das 08:00 horas do - dia 0611212021. Abertura
das Propostas: às 08:00 horas do dia 17112/2021. Sessão. -- Pública: 10:00 horas do dia
1711212021 através do sito www.licltacoes.e.com.br ; Licitação- BB ID.: N': 911696. O edital
estará a dispôsiçSo no sitO: htps://doem.org.br/bd/inhambupe'/editàls, www.licltacoese.com.br .
Maiores
informações
polo
telefone
3431-2470
(75)
ou
e-mail:
licitacao@Enhambupe.b
a
.gov.br- .

-

-

-

263

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

EVELIN S. DE CASTRO..

-

-

--

-

ltabüna, Bahia, 3 de dezembro de 2021.

-

-

-

--

-

-

-

--

: Pregoulra

-

-

-

-

Documento assinado digitalmente ,ont000e MP n22200-2 de 2410812001,
que Institui einlcoeete,tuco ,le Chaves Públicos gretilelre - ICP-Oe,ll.

-

LCP

-

imprimir

NODO

ssi

CAIXA

CAIXA ECONÓPMCAFEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

03.230.915/0001-81
GGS IND COM E SERVICOS LTDA
R VEREADOR DEMOCRITO DE LIMA SOARES 76 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA/
BA/44002-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa, acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2021 a 13/12/2021
Certificação Número: 2021111400264761076480

Informação obtida em 16/11/2021 14:46:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

Voltar

0911112021 08:59

Certidão Negativa de Débitos

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

PREPEITURA MUNICIPAL DE

FEIRA DE SANTANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003 de 22 de
Dezembro 2000 - Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO:N120211175421
CONTRIBUINTE:

GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

ENDEREÇO:

RUA DEMOCRITO DE L SOARES, 76- TANQUE DA NACAO

CNPJ/CPF:

03.230.91510001-81

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

35.736-7

INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:

171 .776-6

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

14.12-6-01
as confeccionadas sob medida

DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:

0911112021

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:

10810112022

do vestuário, exceto roupas íntimas e
-

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.
A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos Incisos de la IX, do Artigo 149, da Lei Federaln°. 5.172, de 2511011966 - Código Tributário Nacional.
Conforme o Art. 215, § 3° 1 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as
certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.
A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http:llwww.se faz. feiradesantana.ba.gov . br/certidao.
-

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) insárição(ões) supracitada(s). do contribuinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

-

Lofcd 8a3ca 3db81 eb738 c8b7 bae904c
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/?pg °servicosonhine&Certidao-de-debitoSl#
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Emissão: 03/11/202108:49

SECRETARIA DA FAZENDA
v

-

v

Certidão Especial de Déb itos Tr ibutários
(Positiva com efeito de Negativa)

° 'RocES$o

L.

4?i,.,j

rtJfiA

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código\
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20214516344
RAZÃO SOCIAL

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

051.230.351

03.230.91510001-81

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
Sipro 09958212120-2
Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS
207095.0004119-9 - 2a Inst/DISTRIBUICAO

207095.0009/19-0 - la Inst/DILIGENCIA

850000.9149/20-7 - InicialfREVEL - INADIMP
Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.
Emitida em 0311112021, conforme Portaria n° 918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PAG - 1 de 1

RelCertidaoEspecial.rpt

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

8-

TT-

NODO
CESS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.230.91510001-81
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n ° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2 não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n o 1.751, de 211012014.
Emitida às 08:09:10 do dia 1110812021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0710212022.
Código de controle da certidão: B66C.8B4D.AF47.74BD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
Nome: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FItIAIS)
CNPJ: 03.230.915/0001-81
Certidão n ° : 47884709/2021
Expedição: 03/11/2021, às 08:56:42
Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA- (MATRIZ E
FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n ° 03.230.915/0001-81, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n ° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais •e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a. custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tstjus.br
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N°:-126/2021.

•

-

CONTRATO 1 DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO COMO
"CONTRATANTE", O MUNICÍPIO DE
IBOTIRAMA, E DE OUTRO LADO, COMO
"CONTRATADA" A EMPRESA GGS
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME, EM •CONFORMIDADE- COM AS
CLÁUSULAS ABAIXO:

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICIPIO DE
IBOTIRAMA, inscrita no CNPJ(MF) sob n° 13.798.152/0001-23, com sede na Praça Ives de
Oliveira, n° 78, Centro - Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal,
senhõr LAÉRCIO SILVA DE SANTANA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade (RG)
n° 1.387.382-8 SSP/BA e inscrito no CPF/MF n°. 843.494.255-00, residente e domiciliado na
Rua Alto da Espanha, n° 165, Bairro Calumbi, Ibotirama/Ba, e, por outro lado a empresa GGS
INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na Rua Vereador Demócrito de Lima
Soares - Centro - Feira de Santana-Ba, inscrita no CNPJ sob no 03.230.915/0001-81 e
Inscrição Estadual n° 051.230.351, neste ato representada pela Senhora Ana Neuma Silva
Bulos, portadora da cédula de identidade RG n°. 0205282725 SSP/BA e CPF n--3373,25.665 7
87, residente e domiciliada na Rua ltaueira, no 187, Parque Getúlio Vargas - Feira de SantanaBa - CEP: 44.076-804, que em razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n o
016/2021-PMI/BA, Processo no 048/2021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipal,
celebram entre si, o presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e
condições:

•

CLÁUSULA 1- DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
1-DOOBJETO

•-•

-

1.1 - O objetivo do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissiónais e esportivos personalizados, bem como peças diversas
para as Secretarias Municipais, deste município.

-

1.2 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1.2.1- O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade
com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento: que será
entregue à Licitante Vencedora. -

1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o efetivo
•

recebimento da Ordem de Fornecimento.

•

LbW@N
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L2.3 - A entrega dos materiais devera ser efetuada de segunda a sexta feira
1.2.4-- As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a critério
da Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais vigentes.
'

1.2.5 - Os materiais deverão estar acondicionados deforma compatíveis a sua conservação.

-

-

1 2i 6 Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento, reserva se
ao Municipio o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor
.

.

-

1.2.7I- A unidade -administrativa competente. d a , Secretaria MunicipaiS de. Educação.
acompanhará a qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com o.
Edital e com os termos contratuais, ressalvando -..
.

.

.

-

-

1.2.7.1- O-recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito de, no
prazo - de até 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha nó objeto entregue, preservando ainda,
o prazo de garantia. Somente apóseste período será considerado definitivo o recebimento.

-

1.2.7.2 - O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto contratado.
-

1.2.8 A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais, que
apresentarem vícios de qualidade ou . quantidade que os tornem imprópriós e inadêquadosao
fim a quese destinam, ou lhes-diminuam o valor, assi-m como por'aqúeles decorrentes da.
disparidade, com as condições constantes do recipiente da . embalagem, -rotulagem ou
mensagem publicitária.
-

-

1 2 9 Os licitantes vencedores devem efetuar á troca do(s) produto(s) que não atender (em) as
éspecificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar dó recebimento
da solicitação.
.

.

-

12 10 A contratada devera responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais
-

1.2.11 A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude da
execução do fornecimento
-

1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fõrnecimento e todós os
tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos, prazos
previstos em lei.

1.2.13'

Os produtos deverão ser' de primeira qualidade, em atendimento as especificações
discriminadas no Termo de Referência e estar dentro dos padrões de aceitabilidade
inferioridade,àlteràção ou inadequação de qualquer 'produto, 'respõnderá a Comprovada
licitante vencedora por danos causados oriundos -da utilização dos mesmos.
-

-

- -

12.14

-

Prefeitura Municipal de Ibotirama
~ à - Centro
Praça Ives de Oliveira
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1.2.15-- O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às sUas:expeflsas,
no -todo ou em parte, os materiais em que, se verificarem defeitos de fabricação oü -àvariadõs,:
ainda que só detectados quando da sua utilização; - - -: 1.2.16 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados, durante
o período da garantia oferecida pelo fabricante, atendendo no prazo máximo de 10, (dez) dias
as solicitações nesse sentido;

1215- LOCAIS DE ENTREGA
-.

- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na-Rua:
Pror Francisca Morais de Assis, s/n - Ibotirarna - Ba.

CLÁUSULA II- DO VALOR, PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO. ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO
2.1-DO -VALOR
2.1.1- O valor total do presente contrato- é de R$ 30.600,00 (trinta mll e seiscentos - reais)
podendo ser alterado em conformidade com a Lei N° 8.666 de 21/06/93
2.1.2 - O saldo remanescente deste contrato será utilizado no exercício subsequente.

2.2 - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
2.2.1 - Dos preços conforme proposta da Contratada
,
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
UNIFORMES ESPORTIVOS

ITEM

-.
01
•

,

cores e estampas de logomarcas. Contendo
13 camisas com numeração nas costas, 13
calções com forro, cordão e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster.
Tamanho Adulto: P, M, G, GG e EXG.

KIT
02
•

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

665,00:

13.300,00

-

-

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E
SOCIETY) personalizado com detálhes em

-

•

UNID.

•.

'
.

-

UNIFORME

ESPORTIVO.

-

.

.

.

.

2

KIT

(FUTEBOL)

personalizado com detalhes em -cores e
estampas' de logomarcas. Contendo 18
camisas com numeração nas costas, 18
calções com forro, cordão e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster.-

-

-

•-

..

-

..

.

-

-

-

,

KIT

10.
'

-

.

-

-

8.230 1 00

823 7 00

.

•-•

.

'

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 7 -- Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirarna.ba.io.org.br
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PROCESSO

KIT
03

04

UNIFORME

ESPORTIVO

-:

-

(FUTEBOL)

personalizado com detalhes em cores e
estampas de logomarcas Contendo 18
camisas com numeração nas costas, 18
calções com forro, cordão .e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda -e camisa
manga longa) em malha de poliéster.
TAMANHO INFANTIL P, M, G, GG e EXG
COLETE ESPORTIVO UNISSEX aberto com
elastico nas laterais em malha poliéster
com estampas de logomarcas da Prefeitura
Mun. de Ibotirama, cores branca, cinza,
laranja e preta

KIT

823,00

8 230,00

--

UN

100

8,40

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$

840,00

30 600,00

2 2 2 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou deposito/transferência
em conta corrente da empresa, até 300 (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao vencido,
mediante apresentação de nota fiscal e fatura dos materiais entregues, após a quitação de
eventuais multas que tenham sido impostas, contendo as respectivas notas fiscais, -.e demais
relatórios e/ ou documentos pertinentes, devidamente atestados pelo setor competente,
designada pela Prefeitura Municipal de Ibotirama e demais condições previstas no edital e seus
anexos,

22.2.1 - A contratada devera apresentar os documentos citados no item anterior ate o decimo
dia do mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das despesas
devidamente discriminados

2.2.3-..Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de qualquer
nota fiscal, nos seguintes casos:
i.) Descumprimento das obrigações da contratada com a contratante e para com terceiros, que
possam, de qualquer forma, prejudicar a contratante. 2) Inadimplência de obrigações da contratada para com a contratante, que provenha de
execução deste projeto ou de outros contratos
3) Não cumprimento do disposto nas especificações do edital
4) Erros, omissões ou vicios nas notas fiscais
2;2.4 - Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscãl (s), motivada por erro oulncorreções, o
adjudicatário deverá sanar os defeitos e reapresentar a fatura;

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, nO78; Centro
- 3698-1512
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Tamanho Adulto: P, M,-G, GG e EXG.
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2.2.5 - No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido devera ser acresci dde js
moratorios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida ate a data do efetivo
pagamento, calculados 'pro rata die , sobre o valor da nota fiscal/fatura2.2.6 - No ato do pagamento de cada fatura devçrá ser comprovada a manutenção das
condições iniciais de habilitação quanto a situação de regularidade da empresa
2.27. - No preço .descrito nesta Cláusula, estão.. incluídas- todas as despes as
- inerentes a
execução dos fornecimentos, conforme normas e condições compostas neste contrato, edital

Pregão PresencIal no 016/2021-PMI/BA e seus anexos,
23 DO PRAZO
2.3.1- - O prazo do presente contrato será ate 26 de novembro de 2.022- contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo,.caso
haja interesse do Município de Ibotirama e se -houver acordo entre as partes.
-

22.2 - A duraçãó do presente Cóntrato fica adstrita à. vigência dos - respectivos créditos
orçamentários.

:

.

2.4-DA.DOTAÇÂOORÇAMENTÁRIA

2.4.1 - As despesas decorrentes da contratação, correrão à conta dos recursos próprios e/ou
vincúlados, consignados no orçamento anual da Prefeitura Mu- nicipal de lbotirama, cuja
programação é a seguinte: - - -

UNIDADE GESTORA:
02.04.000

PROJETO/ATIVIDADE:

02.05.000

-

02.0.6.002

02.07.000
25-Do REAJUSTAMENTO

;

FONTE:

ELEMENTO DE DESPESA.

.2.014
2.019
-2.031
2.034

.

3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00

-

.

.0100
.0100
0100
0100

-

-

-

.

2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato,
observadas as disposições em contrário;
2.5.2 - .Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo-65, inciso II,
alínea."d" da Lei N° &666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só poderão ocorrer.
de acordo com o artigo 2° e seus parágrafos e, especialmente com. .o artigo 3° .e seus.
parágrafos,. ambos da Lei n° I0.192, de 14/02/2001, não sendo adnhitida- qualquer outra
modalidade de correção dé preço não prevista nos dispositivos legais mencionados neste
subitem.

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAçÔEaDA CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n 0 78 - Centro
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NODOPPOCESSO

DO PROCESSO

3. ASSlNATh

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DEIBOTIRAMk

3.1-- Firmar Contrato de fornecimento com o - Município de Ibotirama, pelo prazo estipul-n..'
item 2 3 1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei NO .: ,8 666, de
21/06/93 e Legislação Complementar em vigor.
3.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Véncedora, a mesma fica
obrigada .a- entregar outro material similar, ainda quede preço seja superior, sem qualquer ônus
adicional para a Administração Publica, desde que aprovado pelo setor competente
3 3- Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas no item 12 deste contrato

3.4 Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos ôaüsadàs a servidores do Município ou

-

-

a terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso
3.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios de seus
empregados, despesas fiscais, - tributárias, fretes e quaisquer outras que não tenhám- sido
incluídas no preço proposto.
36 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízós causados por seus empregados em equipamentos ou nas dependências dos Orgãos Municipais ou a terceiros
3.7 -. Substituir os materiais, rejeitados, por não estar - de acordo com o especifiôado e/ou impróprio para o uso.
3.8 - No - momento do desémbarque dos materiais, os - responsávéis da Licitante Vencedora
deveïão sempre deposita los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do
servidor designado pela Administração Pública.
3.9- Fica a Licitante Vencedora obrigada ressarcir ao Município, o valor recebido, quando
constatada a má qualidade dos materiais.
---3.10 - - A Licitante Vencedora fica -obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os - acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco . .por cento) do - - valor atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1, da Lei 9_666/93.
311 -. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
3.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade -dos produtos,
reservando a Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não-Satisfaça aos
padrões especificados
-

3.13 - Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas - as
prõvidências dé regularização necessárias. - -- - - ------ - -

rarm

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives deOhveira,n° 78 —Centro
7 - 3698
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1

3.14'- RespQnder. objetivamente por quaisquer danos pessoais', ou mate,ridecorrentes da
entrega do produto, seja por vicio de fabricação ou por ação ou omissão de seus'regados,
3.15 — Responder direta e .exclusivamentè pela execução do contrato de fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferira responsabilIdde pelo fornecimento do produto a
terceiros, sem o expresso consentimento da Prefeitura Municipal de lbotirama
3.16: - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento
Arcar com o pagamento de todos :os encargos trabalhistas, fiscàis, previclenciários,'
3:17
securitarios e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura Municipal
de Ibotirama de quaisquer ônus e responsabilidade

4. DAS 0BRIGAÇÕESDOCONTRATANTE .
41 - 'Proporcionar todas 1 as facilidades para que 'a. contratada possà desempenhar o'
fornecimento do objeto dentro das normas do. contrato.
4.2 -- Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermedio da Prefeitura Municipal
de Ibotirama, ou por servidor por ela determinado.
43 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato
4.4 -'Fiscalizar o cumprimento dasobrigaçõõs' assumidas :pela óõntratàda, inclusivé quanto a
continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos
pela contratante, não deverão ser interrompidos
4.5' - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham -a ser
solicitados pela contratada
4.6-'èrifkare.fiscàlizar as" condições téóiicas da CONTRATADA, visando estabelecer controlede qualidade dos produtos á serem fornecidos.
'
.• '
•1,
4.7, - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser' !õtado 'na
Prefeitura Municipal de lbotirama
4.8. - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão designada
pela Autoridade Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação
4.9 - Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a
serem executadõs pela CONTRATADA.
410 - Efetuar o pagamento a licitante vencedora por meio de credito em conta corrente
bancária,' 'mediante a apresentação da, respéctiva nota fiscal' eletrônica, - -devidamente

JJL
1"

....'

~

ra

Prefeitura Municipal de Ibotirama

Praça Ives de Oliveira, no 78 Centro
77) 3698-151
.
,-. .
www.ibotirama.ba.io.org.br
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.

.

.

discriminada e acompanhada do correspondente atestado de. entrega, porneio.do.fisca
r
liàr
..
.
designado,
.
.
4.11.- Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
conformidade com o paragrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93,
4.112 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado
413 - Comunicar a licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e
interromper imediatainente o fornecimento se foro caso
. ...

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO. CONTRATO .

5.1.Observado á disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução cEO.èontrato
deverá - ser acompanhada e fiscalizada por ürn representante. da Administração especiálmente
designado, permitida a contratação de terceiros., para assisti-lo e- subsidiá-lo- de informações
pertinentes a essa atribuição
5.2 Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o- acompanhamento e fiscalização do
contrato, através de servidor désignado para o cumprimento dó-contrato, anotando em. registro
próprio as - falhas, detectadas e comunicando as ocorrências dequaisquer fatos que,..a seu:
critério, exijam medidas corretivas, bem como as expedições dasautorizações defornecirnento,
competindo lhes, ainda, atestaras Notas Fiscais/ Faturas para fins de pagamento
53 Durante o períódo de vigência, este Contrato será acompanhado e. fiscalizado pela
servidora Sra lanny Nathaly- Lopésda -Silva, designado pela Portaria no 014/2021,-de 12 de
fevereiro de 2021, conforme art. 67 da Lei.
.. ... ..........
=....
.........
1
5.4 - A ação de fiscalizaçãó da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera-a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais
55 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização pçr parte da.
Prèféitura: Municipal de -Ibotirama, - encarregado . de -acompanhar a - entrega,: -prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas
e anexara Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhada por um encarregadó da past&

CLÁUSULA VI- DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1- -Qualquer modificação de forrná ou qüantidade (acréscirnós ou reduções) dotomecimento,
objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pelo "CONTRATANTE" mediante
m Aditivo, observadas as normas Iegaiv igentes.
assinatura de Termo
6.2 - O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência-de qualquer das hipóteses previstàs .
no art. 65 da Lei 8 666/93, observando o limite estabelecido no paragrafo primeiro do -referido
artígó, podendo -ser determinàdo pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo,
observadas as normas legais vigentes.
.
. .

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
-

(77- Y3658 i

-.

www.ibotirama.-baiô.org.br -- - .- -
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CLAUSULA VII DA SUBCONTRATAÇÃO
-

7 1- A Contratada e vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do
objeto adjudicado decorrente deste edital ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de
Ibotirama, pelo exato cumprimento das.-obrigações decorrentes desta licitação

CLÁUSULA VIII- DAS PENALIDADES
a.-1i- Os licitantes, participantes . deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art
70
da Lei Federal n 0 10520, de 17 de Julho de 2002, estarão sujeitos as penalidades nele
prevista,
82 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento
correspondente, a Administração poderá, garantida a. prévia defesa, aplicar à(s)' proponente(s)
vencedora(s) as sanções deque tratam os Arts;86 a 88,da-Lei n.° 8.666/93, além da multa de
0,5% (meio por cento) sobre o valor da' fatura mensal, por dia em que, sem justa causa, a
contratada não cumprir as obrigações assumidas ou óumpri-las em desacordo com o
estabelecido neste Pregão, ate o máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidira em outras
cominações legais

CLÁUSULA IX DAS SANÇÕES
-

9.1- Pèla inexecução'tãtai 'ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará'
garantida a prévia defesa 'e sem prejuízo das demais penalidades previstas 'nas Leis nos.
10520/02 e n° 8.666/93, à CONTRATADA as seguintes sanções:
1 ---Advertência.
2- Déclaração de inidoneidade para-licitar ou 'contratàr cóm a Administração Públicalénquanto
perdurarèm os motivos dá punição, õu até que seja 'promovida a' reabilitação 'perante a
CONTRATANTE;
3 - Multa moratória diária de 0,05 % (cinco centésimos por cento) calculada sóbre o valor total
da parte não cumprida, sem - prejuízo do disposto no item seguinte, bem cômoda aplicação das
demais penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, no caso de atraso injustificado na
execução do fornecimento, se foro caso, cobrada judicialmente
4- Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratado, se a CONTRATADA se recusar a
fornecer os materiais no prazo pactuado ou executá-lo sem atender a todas as especificações
contidas neste CONTRATO, independente de -prévia interpelaçãõjtidicial'ou extrajüdi'ci'àl.'5- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com
o CONTRATANTE no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, cobrado diretamente da
judicialmente

AME
5
0
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Paragrafo Segundo A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se . o
direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA independentemente
de notificação judicial ou extrajudicial
1

9.2:.x As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa prévia do
proponente adjudicatário;m
exclusiva cia Prefeitura
9.-.3- Aaplicação das sanções aqui estabelecidas e da competência
Municipal de Ibotirama, facultada a defesa do proponente adjudicatario, no prazo de 10 (dez)
dias consecutivos da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois)
anos de sua aplicação,

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO
10.1 - A rescisão contratual : poderá ser
à) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados-nos
incisos 1 a XII do Art. 78 da Lei Federal n°8.666/93.
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita ,e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniênciada-Administração.
-Judicial,
nos
termos
da
legislação.
c)
102 -Em caso de rescisão prevista nos incisos Xli e XVII do Art. 78 dá Lei n°8.666/93; 1 sem
qüe haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido. -

103 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art 78 acarreta as consequências
previstas no Art 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n 9 8666/93

-

104 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja :a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
-.
10;5 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que
se apurem eventuais perdas e danos.

CLÁUSÚLAXI - DOREGIMELEGAL
11-.1 - 0 pres nte Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelàs iomas -consúbstanciãdãs na
Lei N°10520/02, e Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006.
CLÁUSULA XII - DA PUBLICAÇÃO

4

)
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Extratos de Contratos
MUNICIPIO DElBOTlRÁrv
ESTADO DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO,.-

IrVi(M
.-

--

-

CONTRATO N 2 12212021 - CONTRATANTE: Município , de Ibotirama através dó Fundo
Municipal de Assistência Social - CONTRATADA: 'Cl ALVES BARRETO - ME; CNP.[ rg:
07:230.563/0001-15; OBJETO:. contratação de empresa, especializada para aquisição de
uniformes profissionais,' para manutenção dá, Secretaria Municipal de Assistênclá Sociál, deste
município; VALOR TOTAL: R$ 58.322,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte e dóis reais);'
REC. ORÇ.: Õ20900112072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA. DE ASSINATURA:
26 de-ri. ovembro de 2021 HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS - Secretario Municipal de
Assistência Social
'EXTRATO DE-CONTRATO
CONTRATO N,9 123/2021 - CONTRATANTE Município de Ibotirama através do f_ rido
Municipal de Educação.- CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; CNPJ n 9 : 07.230.563/0001.15; OBJETO: Contratação de empresa especializada -para , aquisição. de uniformes, profissionais,
escolares, bem como peças diversas para as Secretaria MunicipaL de Educação, deste muniõípio;
- VALOR TOTAL: R$ 111.411,50 (cento: e onze mil quatrontos e onze reais e .cinquénta ,.
centavos); REC. ORÇ.: 0206001/2085/339030000017101; DATA DE ASSINATURA:. 26: de novembro de 2021 EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ - Secretario Municipal de Educação
EXTRATO DE CONTRATO

e

CONTRATO N 2 124/2021 - CONTRATANTE: Município de lboti,rama - CONTRATADA: -CIALVES
BARRETO - ME; ÇNPJ n 9 : 07.230.563/0001-15; OBJETO: Cõrrtratação de empresa especiaIiada
para aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem como peças diversas para' as - .
Secretarias Municipais, deste município; VALOR TOTAL: R$ 70.984,00 (setenta mil e
quatro .
- reais);
REC.-'
novecentos
e.
oitenta
e
0204000/2014/3390300000/01Õ0/0205000/2019/33903Õ0000/0100/0206002'/2031Ï3390300 000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro -de 2021;
Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
-

EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO N2 125/2021 - CONTRATANTE:' Município de- lbotirarna 'através- do Fundo
-Municipal de Educação - CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDAME;- CNPJ n 9 : 03.23091510001-81; OBJETO: Contratação de empresa espécializada para aquisição' de uniformes profissionais, escolares, bem como peças diversas para as' Secretaria-Municipal de Educação,
deste município; VALOR TOTAL: R$ 235.350,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e
1 cinquenta reais); REC. ORÇ.: 020600112085/3390300000/7101; DATA DE ASSINATURA: 26e
-'
novembro de 2021; EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ— Secretário Municipal de Educação.
EXTRATO DE CONTRATO
'CONTRATO N2 126/2021 CONTRATANTE: Município de Ibotirama -' CONTRATADA:, GGS"
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ n 2 : 03.230.915/0001-81; OBJETO: - Contratação de empresa especializada .para aquisição de-- uniformes profissionais e esportivos
pe'rsonalizados, bem como peças diversas para as Sécretarias Municipais, deste município; VALORTOTAL: R$ 30.600,00- - (trinta mil e ,seiscentos - reais); '.REC.
ORÇ.:0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300Õ00/0100/0206002/2031/339
030000010100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de
2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal. -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MIPJHJEH3LN8S2+4FDYIG
Esta edição encontra-se no site oficial ,deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (BIRATAIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 40/2021

Ibiratala/Ba, 2 de dezembro, de 2021.
NILTON NOVAES SILVA JUNIOR:
Pregoeiro.
-

--

)CESSO

INA

te...

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO N 2 12412021 CONTRATANTE: Município de ,lbotirama - CONTRATADA: Cl ALVES
BARRETO - ME;. CNPJ. nn: 07.230:563/0001.15;-..OBJETOf Contratação de .• empresa
especializada para'aqulsiçao de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem
cdn,o peças diversas para as Secretariou Municipais, deste município;-VALOR TOTAL: R$ 70.984,00 (setenta mil e novecentos e' oitenta e quatro reais); REC. ORÇ.:
0204000/2014/3390300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/tJ206002/2031/
3390300000/0100/0207000/2034/3390300000/0100; DATA DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
CONTRATO Na 126/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirania - CONTRATADA: GGS
INDÚSTRIA, .COMÉRC1O:E- SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ no: 03.230.915/0001.81; OBJETO:
Contrataçõô de erópresa. especializada pura aquiúiçâo de uniformes profissionais e
esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretariãs Municipais, deste
município; •VALOR- TOTAL: R$ 30.600,00 - (trinta mil e seiscentos reais); REC.
ORÇ10204000/2014/39.0300000/0100/0205000/2019/3390300000/0100/02060O2/2031/
3390300Õ00/0f60/0207'OÕO/203413390300000/0I00; DATA -DE ASSINATURA: 26 de
novembro de 2021; Laercio Silva de Santana - Prefeitõ Municipal.
EXTRATO DE.CONTRATO

-.

CONTRATO. NO' 12212021 - CONTRATANTE: Município ,de Ibotirama através do Fundo
Municipal de Assistência Sociàí - CONTRATADA: Cl ALVES -BARRETO - ME; CNPJ na:
07.230.56310001-15; OBJETO: 'contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social,
deste município; VALOR TOTAL: R$ 58.322,00 (cinquenta e Oito mil e trezentos e vinte e
dois reais);- REC. ORÇ.: 0209001/2072-2074-2075-2082/3390300000/0100.0129; DATA DE
ASSINATURA: 26 de novembro de 2021; HERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS Secretário Municipal de Assistência Social.
--EXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO NQ: 349/2021 - CONTRATANTE: Município de ,Ibotirarna através do Fundo
Municipal de Saúde - CONTRATADA: Cl ALVES BARRETO - ME; OBJETO: Contratação de
empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais para a Secretaria
Municipal de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: R$ 151.172,00 (cento e cinquenta e
ummil e cento e setenta e dois reais); REC. ORÇ.: 020800112057-.2058-2059-2060-20632064-2066-2067-2068-2069-2101/339030ç1000/6102-0214.0114; DATA DE ASSINATURA: 26
de novembro da 2021 Ademilton M. Santos - Secretário Municipál de Saúde.
CONTRATO- NO:' 35072021 -. CONTRATANTE: Município de Ibotirama. através do Fundo
Municipal - de Saúde m CONTRATADA: GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME;
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de udiformes profissionais
-para, a Secretaria Municipal' de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: R$ 104.450,00 (cento e quatromil e quatrocentos e cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0208001/2057-20582059-2060-2063-2064-2066.2067-2068-2069-2101/3390300000/6102-0214-0114; DATA DE
ASSINATURA: 26 de novembro de 2021; Ademilton M. Santos - ,Secretário Municipal de
Saúde.
-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo ne 003 do Contrato nv 158/2019 - -Processo Administrativo nu
022/2019 - Pregão' Presencial n° 00612021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através
do Fundo Municipal de Saúde; CONTRATADA: Maria Diva De Souza De Ibotirama - Me;
OBJETO: Aditar o Contrato n 2 15812019. Objetivando.fazer acréscimo de até 25% (vinte e
cinco por cento) nos itens contratados. SIGNATÁRIOS: Feio contratante; Prefeito Municipal:
Laercio Silva de Santana, e pela Súcia Administradora: Maria Diva-ide-Souza. -

-

-

'

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 33121

diesel,

-

Dia 16112/21 às lSh. Objeto: fornecimento de combustíveis na cidade de Feira
de Santana ou Salvador:, óleo 'diesel, gasolina, álcool. Menor preço por lote. Edital:
www.licitacoes-e.éom.br, www.iraquara.ba.gov.br. Informações:, na CPI, Rua Rosalvo Félin,
74, de 8 às 12h.
-

-

AVISO DE LICITAÇÃO,
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N',0051-2021

-

Pregoeira.

-

-

-

AVISO DE LICITAÇÃO_
PREGÃO'ELETRONIO Nn 6012021-BB.1D-911816

Itagi - 'BA, 2 de dezembro de 2021
,JEAN KARINE-DOS'SANTOS

-

-

-

Secretaria -- de' Administração Modernização e

Informação no endereço'Centro Integrado Administrativo-dA, Rua Zulmira Silvany, 5/na
(Feira Nova), sala de licitações e contratos.
ltaberaba/Bahia, 2 de dezembro dê 2021.
-

-

-'-

ALFREDO ENRIQUE PEREIRA NETO

Pregoeiro

Este documente pode ser verificado no endereço eletrônico
hnp://wssolr,gou,bn/outenti,idadehtn,i, pelo código 05302021120300239 - -'

-

--

-

- Freoeirã."

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJLJ
-

AVISOS DE LICITAÇÃO
,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 68/2021- -

- A CPL da PM de, Itamaraju-BA realizará -licitação na- Modalidada. 'PREGÂO
ELETRÔNICO, do tipo menor Preço Global, visando 'o Registro de'Preço paro Aquisição de
Urnas Funerárias e Serviços de Translado para atenderas necessidades da Secretaria de
Desenvolvimento Social desta Municipalidade, no exercício 2022. Inicio de acolhimento das
propostas: 06/1212021, às Bhüomin até às 07:h59mim do dia 15/12/2021. Abertura das
propostas:-15/1212021, às 08h00min. início da sessão da disputa dos lances: 151,12/2021 às
8h30min. Local/Site:. www.11citacoes-e.com.br . Referência' de .Tempo:. Para todas as - referências de tempo será observado o' horário de BrasIlia (DF) Ti(73)3294-3132 - O Edital estará disponível para consulta-e retirada de cópia no dite: www.itdmaraju.ba.gôv.br .

- -

- A CPL da PM de Itamaraju-BA realizará liéitâçâc- i n Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando o'Registro 'de Preço para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de emiusEo 'de- passagens -rodoviárias
nacionais, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens terrestres lntermunl'clpais, interestaduais e nacional, com objetiva de atender àI
demandas' das secretarias desta municipalidade, Início de' acolhimento daà propostas: 0611212021, Sã ShOomin até 'às 07:h59mim do dia 15112/2021-Abertura das propostas: 15/12/2021, às OghOOmin. Início da sessão' da disputa dos 'lances: 1511212021 às
8h30min.Locai/Site: www.licitàcoes-e.com.br. Referência de 'Tempo: Para todos 9s referências de- tempo será observado . o horário de Brasília (DF(.T(73)3294-3132 - O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia nà site: www.itamaraju.ba.gov.br . -

-

-

período de 12 .doze) -meses. TIFO: Menor preço global. ABERTURA: 16 de dezembro de

-

-

- O -Município de. Itagi Torna Público à Pregão ejã.ir-ôniico-04fl2021 -objeto:
Aquisição - de veículo tipo (ick -up) zero km,:Sessâo".'úbllca:1S/12/2021-às09:00h.
Licitação Menor preço por lote. Edital:http://transparencia.ltagi.gov.br www.licltacoese.com.br.

-

'Em, 2-de dezembro de 2021
JUCENILZA C..FAVALESSA-DEÃLMEI,DA- -

--

-

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA

OBJETO: Registro de preço para fatura e eventual aquisição de material de

-

Fregoeira''

PREFEITURA MUNICIPAL DE (TAGI

-

informática, para atender 'as. necessidades da 'Secretaria Municipal de Saúde,' por um -

2021. HORÁRIO: 09,h:. 30: LOCAL:

Itabuna, Bahia, 2 de dezembro 'de 2021.
LUCIANE DE,Ç-S BARRETO- ---

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° FMSS6/2021

-

O Município de Itabuna comunica a abertura do- Pregão Eletronico N 0051
2021 com -objeto AQUISIÇÃO DE .EQUIPAMENTOS DE 'PROTEÇÃO PARA SINALIZAÇÃO, EM
ATENDIMENTO À SECRETAIA DE TRANSPORTE :E TRÂNSITO. .Récebimen'to dês Propostas
até 16/12/2021 às 10:00 horas; Abertura das Propostas: .16/12/2021-às 1000 horas; Início da sertão de Disputada Preços: 16/12/2021 àc-1100 horas. 0 Edítal - podérd ser adquirido
através do site http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html informações através do email itabunalicltalEigmaii.ccim

Iraquara/Ba, 2 de dezembro de 2021.
ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS.

-

'

--

.ltabuna,,'2 de dezembro de-2021.
NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS Presidente da Comissão Pãrmanenite de Licitação

- -

- - PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 691202-1. -

AVISOS DE LICITAÇÃO
- - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 32121
Dia 16112/21 às 9h. Objeto: fornecimento de combustíveis: óleo
gasolina, álcool, aditivos e'iubriflcanteu. Menor preço por lote.

2021

-...,.,8R ÊITURA MUNICIPAL DE ITÁBUNÀãorna pública a - abertura de processo de
mod ,ade Convite, n. 0001-2021, critério de Julgamento: menor preço, regime
de empreit
por preço unitário, visando a contratação ,de empresa especializada para
prestaç
e serviços de engenharia através da 'pavimentação com 'miçrorrevestlmento
oem viasurbanas do de ltabuna-BA e conforme as especificações -detalhadas no
instrumento condocatório e anexos; valor' total,,estirnado .de:.R$ 329.954,84 (trezentos e vinte e, nove mil; novecentos e cinquenta - equatrdreals 'e óltênta. é quatro centavos); - '
sessão .13/1212021, às- - 09:00h. Edital 'disponível ' 'no :seguinte .' endereço:
htti//www.itabunã.ba.gov.br/diariooflcial.htmi ou na 'sede; désta Prefeitura. Informações
(73) 3214-1469 ouitabunaii
cital9gmail.com .

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

-

sexta-felra,.3 .de dezembro de

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE. N.1/2O21-- -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

-

NB 227,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

-

Dia 1611212021às 9h. Objeto: aquisição de aparelho
à
odontológico, para atender as demandas da Sec. de Saúde. Edital: www.cóesp asbr
e www.ibirataia.ba.gov.br . Informações: na prefeitura, Pç. 10 de Novembr n' 9, Nova
lbirataia, tel. 7335372125 ou e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br.
-

6777069 - - -

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 5512021

--

A CPL torna público aos interessados que realizará- icitação na modalidade
Pregão Presencial n'- 055/2021,, Objeto: CONTRATAÇÃO DE ,EMPRESA PARA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE. ESCOLAR, ,/JNIVERSITARIO
E EVENTUAL, AFIM -ATENDER AS NECESSIDADES 'P0 - MÜNIó-(PIO 'DE -ITANAGRA -BA,
sessão de - abertura: às 09:00-horas do dia 14/1212021, na-sala . reulsiões 'da CPL'na
Prefeitura Municipal de Itanagra -- Bahia, local 'na praça', Eurico' de Freitas, 0 466,
Centro.' Maiores informações através do- tal. (75) 8453-2158 das 08:'00'hru 'às 12:00
horas. Os interessados - poderão aceusar - o link
http://www.pmitanagra.trannparenciaoficialba.com.br , na sala, da Comivaão Permanente
de Licitação, das' 08:00. hrs as 12:00 hrs. - --- --

-

-

Itanagra - BA, 12 deôlezembro de 2021.
FÁBIO NERY DESOOZA

-

- Pregoeiro :-

-

'Do,umentv estirado digitalmente conforme MP nO 2.2E0-2 de 2410812001,
que Institui arinfreestrsto,ú de chates:Pdbllnet nrasllrlro - lcP.nresll.

-

-'

-
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
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CONTRATO -DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 34912021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE
SI FAZEM, DE UM LADO, COMO !CONTRATAN1E', O
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E DE OUTRO - LADO, COMO
-CONTRATADA` A EMPRESA CI ALVES BARRETO - ME,
-EM -CONFORMIDADE -COM AS CLÁUSULASABAIXO

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, através
do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE inscrito no CNPJ(MF) sob no 10.556.184/0001-24, com sede na -Praça Ives
de oliveira n° 78, Centro Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo Secretário Municipal, senhor ADEMILTON
MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF no 393.882.635-53 e portador da cédula de
identidade RG n°. 04039977-04 SSP/BA, residente e domiciliado Avenida 1K. n° 657 - Ibotlrama-Ba,
devidamente- autorizado peio Decreto de Nomeação no 004/2021 de 04/01,12021, e por outro lado a
empresa Cl ALVES BARREIO - ME, com sede na Rua Coronel José Nogueira, n°92 - Centro - Xique-Xique-Ba,
inscrita no CNPJ sob n° 07.230.563/0001-15 e Inscrição Estadual n° 065.599.506, neste ato representada
pela Senhora Mete Alves da Rocha, portadora da cédula de identidade RG n°. 02.315.746-14 SSP/BA e CPF
o°. 470954.405-06, residente e- domiciliada no Condomínío Zita Magalhães, s/n, Zona Rural - Xíque-XiqueBA, que em razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n ° 016/2021-PMI/BA, Processo n°
048/2021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, o presente instrumento
contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1- DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
- DO OBJETO
1.1 - O objetivo do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município.
1.2 - DAS CONDIÇÕES DE
1.2.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade com as
especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento que será entregue à Licitante
Vencedora;
1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias -após o efetivo recebimento da Ordem
de Fornecimento.
1.2.3 -A--entrega-dos materiais-deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
1.2.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a critério da Prefeitura,
conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais vigentes.

de

éitura Municipal de Ibotirama
Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
ww.ibotirama.ba .io.org .br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N..° 34912021

\

$SINARJJ /
(CQ/

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE
SI -FAZEM, DE UM LADO, COMO MCOPURATAN1t, O
MUNICÍPIO DE IBOT1RAMA, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E DE OUTRO LADO, COMO
CONTRATADW A EMPRESA CI ALVES BARRETO - ME,
EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO
-

PREAMBULO

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, através
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE inscrito no CNPJ(MF) sob n° 10.556.184/0001-24, com sede na Praça Ives
de oliveira n° 78, Centro Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo. Secretário Municipal, senhor ADEMILTON
MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no cr n° 393882.635-53 e portador da cédula de
identidade RG W. 04039977-04 SSP/BA, residente e domiciliado Avenida J.K. n o 657 - Ibotirama-Ba,
devidamente. autorizado pelo. Decreto de Nomeação. n° 004/2021 de 04/0112021, e por outro lado a
empresa CI ALVES BARREIO - ME, com sede na Rua Coronel José Nogueira, n°92 - Centro - Xique-Xique-Ba,
inscrita no CNPJ sob n° 07.230.563/0001-15 e Inscrição Estadual n° 065.599.506, neste ato representada
pela Senhora Mete Alves da Rocha, portadora da cédula de identidade RG no. 02.315.746-14 SSP/BA e CPF
W. 470954.405-06, residente e domiciliada no Condomínio Zita Magathães, s/n, Zona Rural - Xique-XÍqueBA, que em razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n° 01612021-PMI/BA, Processo n°
04812021, já homologado pelo senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, o presente instrumento
contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1- DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

1.1 - O objetivo do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município.

1.2-DAS CONDIÇÕES. DE FORNECIMENTO

1

.1.2.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade com as
especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento que será entregue à Licitante
Vencedora.
1.22 -A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15(quinze).dias após o efetivo recebimento da Ordem
de Fornecimento.

1.23 -A entrega dos materiais-deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
1.2.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a critério da Prefeitura,
conforme necessidades detectadas, observadas, as normas legais vigentes.

Feitura Municipal de Ibotirarna
Ives de Oliveira, no 78- Centro
(77) 3698-1512
iww.ibotirama.ba .io.org .br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
1.2.5 - Os materiais deverão estar acondicionados de forma compatíveis a sua conservação.

i

1.2.6- Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento, reserva-se ao Município o
direito de rescindir o Contrato com o fornecedor.

12.7 A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação acompanhará a qualidade
do produto entregue, que deverá estar em conformidade com o Edital e com os termos contratuais,
ressalvando:
-

12.7.1 O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito de, no prazo de até
-

05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue i preservando ainda, o prazo de garantia.
Somente após este período será considerado definitivo o recebimento.
1.2.7.2 O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto contratado.
-

1.2.8 A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais, que apresentarem
vícios de qualidade ou quantidade que os tomem impróprios e Inadequados ao fim a que se destinam, ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as condições constantes do
recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.
-

-

1.2.9 Os licitantes vencedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as especificações
do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.
-

1.2.10 A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais.
-

1ll - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude da execução do
fornecimento.

1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei.
:L2.13 --Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações discriminadas no
Termo de Referência e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou
Inadequação dequalquer produto, responderá a licitante -vencedora por danos causados oriundos da utilização
-

dos mesmos.
1.2.14 - Somente serão recebidos produtos novos.
1.2.15-O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em
parte, os materiais em que se verificarem defeitos de fabricação ou avariados, ainda que só detectados
quando da sua utilização;
1.2.16 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados, durante o período da
garantia oferecida pelo fabricante, atendendo no prazo máximo de 10 (dez) dias as solicitações nesse sentido;

1.2.15 - LOCAIS DE ENTREGA
Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua Profa Francisca
Morais de Assis, s/n lbotirama Ba

-

-

-

Prefeitura Municipal de Ibotirama
78 - Cent ro

Praça Ives de Oliveira, no

(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

1

CL4LJSULA II - DO VALOR, PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E REAJUSTAMENTO
2.1 - DO VALOR
2.1.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 151.172,00 (cento e cinquenta e um mil e cento e setenta e
dois reais) podendo ser alterado em conformidade com a Lei N° 8.666 de 21/06/93.
2.12 -0 saldo remanescente deste contrato será utilizado no exercício subsequente.
2.2 - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
2.2.1 - Dos preços conforme proposta da Contratada:
LOTE 03

ITEM

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

38,00

33.250,00

86,00

17200

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.

QUANT.

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com
estampa de logomarca das Secretarias
Municipais de Ibotirama e do Hospital Regional
Velho Chico, conforme modelos em anexo,
Tamanhos Adulto: P, M, 0 1 GG e EXG.

UN

875

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA: em
tecido 100% algodão, fio a fio aberta com
botão e logomarca bordada das Secretarias
Mun. lbotirama, conforme modelos em anexo:
P, M, G, GG E EXG.

UN

02

03

JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E
MASCULINO. Tecido: Oxford, com 02 (dois)
bolsos na frente, cor branca, no lado esquerdo
com a iogomarca da Secretaria de Saúde e nas
costas com o nome da prefeitura de Ibotirama
estampada, conforme modelo em anexo,
tamanhos-adultos: P< M< GO e EXG.

UN

200

78,00

15.600,00

04

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em
malha IJV, com estampa de logomarcas
estampadas, conforme modelos em anexo,
bem como a ser informado: P, M, 0, GG e EXG.

UN

200

38,00

7.600,00

COLETES DE BRIM aberto com velcro e com
zíper, conforme modelos- em anexo Tamanhos
Adulto: P, M, G, GG e EXG.

UN

50

75,00

3.750,00

01

02

05

Prefeitura Municipal de Ibotirarna
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro

(77) 3698-1512

1botia

www.ibotirama.ba.io.org.br
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,

CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão,
cores diversas; com estampas de logomarcas,
Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e EXG.

06

11

UN

2.000

24,90

49.800,00

210.172,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$

LOTE 05
VALOR

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
UNIFORMES DO SAMU

UNID.

QUANT.

CALÇA PADRÃO SAMU: Calça padrão Samu
confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221
gim2, 67% poliester, 33% algodão) profissional
rip stop azul marinho, elástico atrás e cós na
frente com zíper, passantes para cinto; bolso
faca interno frontal; bolso nas duas pernas com
tampa em velcro; dois bolsos traseiros com
tampa em velcro; reforço nos joelhos tarja
refletiva na perna com 5cm; faixa laranja e
vermelha nas laterais; nos modelos feminino e
masculino; tamanhos P, M, G, GG e EGG ou 40,
42, 44,46, 48 e 50.

UN

80

SAMU 192 em poliviscose.
gramatura 160, estampada em serigrafia
frente e costas, gola redonda corte tradicional,
Cor azul noturno. Tamanhos P.M.G.GG E EXG.

UN

30

CAMISETA& desenvolvida de acordo com a
Norma do Ministério da Saúde para confecção
de camiseta SAMLJ com as seguintes
especificações: confeccionada em malha PV
cor branca; Gola redonda; Logotipo do SAMU
nas costas grande, parte frontal superior
esquerda pequeno e na manga esquerda
pequeno. Bandeira do Brasil bordada na
manga direita. Tamanho: P/M/G/GG/XXG.

UN

150

ITEM

UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

119,50

9.560,00

34,50

1.035,00

3480

5.22000

CAMISETA
02

03

W

~
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SAMU
Gandola
padrão
GANDOLft
confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221
gim2 67% poliester, 33% algodão) profissional
rip stop; mangas longas destacáveis com
aplicação de zíper reforçado invisível, símbolo
do SAMU bordado no peito esquerdo e na
manga direita (dimensões aproximadas:
circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto
V SAMUV Medindo 4,5xlcm e texto
V 192V medindo 4,5x2cm) e nas costas
,

04

(dimensões aproximadas: circunferência com

14cm de diâmetro, texto \ samu\" Medindo
medindo
8,5x2cm
e texto V 192V
8,5x4cm); na manga esquerda com bordado da
dimensões
de
Ibotirama,
prefeitura
aproximadas: 7,5x5,Ocm; refletivos 5cm; com
tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e
frente; bolso tipo faca na frente; faixas
vermelha e laranja nas mangas; - gola tipo padre
com fecho de velcro; ajuste dos punhos com
fecho de veicro; com tarjeta de identificação de
nome, função e tipo sanguíneo no peito
medindo 10x2,5cm em aplicação de veicro e
bordado; com tarjeta de identificação de
função nas costas medindo 15x3cm em
aplicação de velcro e bordado. tamanhos PP, P,
M, G, GG e EGG.

IJN

100

UN-

35

189,20

18.920,00

CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo

05

7/8 em tecido 100 % poliamida emborrachada
impermeável. Com faixas refletivas prateadas
de 50 mm no peitoral e costas. Capa longa
com capuz regulável com cordão e fica.
Possuindo
da
gola.
dentro
guardado
fechamento frontal com zíper protegido por
aba fechada com velcro. Punhos de elástico.

179,00

6.265,00

Com logomarca do SAMU no peito esquerdo e
nas costas e manga esquerda. Contendo o
nome do funcionário e SAMU IBOTIRAMA/BA
abaixo da logomarca das costas, na região do
quadril em bordado branco (personalizar)
Tamanho: P/M/G/XXG.
VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

No

PROCESSO

À.

-

2.22 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou deposito/transferêncla'-ent conta
corrente da empresa, até 30 1 (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao vencido,, mediante apresentação de
nota fiscal e fatura dos materiais entregues, após a quitação de eventuais multas que tenham sido impostas,
contendo as respectivas notas fiscais, e demais relatórios e/ ou documentos pertinentes, devidamente
atestados pelo setor competente, designada pela Prefeitura Municipal de Ibotirama e demais condições
previstas no edital e seus anexos;

2.2.2.1- A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterior até o décimo dia do mês
subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das despesas devidamente discriminados.
223- Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de qualquer nota fiscal, nos
seguintes casos:
1) Descumprimento das obrigações da contratada com a contratante e para com terceiros, que possam, de
qualquer, forma, prejudicar a.contratante..
2) Inadimplêncla de obrigações da contratada para com a contratante, que provenha de execução deste
projeto ou de outros contratos.
3) Não cumprimento do disposto nas especificações do edital.
4). Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
2.2.4 - Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (5), motivada por erro ou incorreções, o adjudicatário
deverá sanar os defeitos e reapresentar a fatura;
2.2.5 - No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórlos de
0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, calculados "pro rata
die", sobre o valor da nota fiscal/fatura;
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2.2.6 - No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das condições iniciais de
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
2.2.7 - No preço descrito nesta Cláusula, estão incluídas todas as despesas inerentes a execução dos
fornecimentos, conforme normas e condições compostas neste contrato, edital Pregão Presencial n°
016/2021-PMI/BA e seus anexos;

22 - DO PRAZO
2.3.1 - O prazo do presente contrato será até 26 de novembro de 2.022 contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo, caso haja interesse do Município
de Ibotirama e se houver acordo entre as partes.

2.3.2 - A duração do presente Contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
2.4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.4.1 - As despesas decorrentes da contratação, correrão à conta dos recursos próprios e/ou vinculados,
consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de Ibotirama, cuja programação é a seguinte:

Prefeitura MkiI
r
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
UNIDADE GESTORA,
02.08.001

PROJETO/ATIVIDADE:
2.057/2.058/2.059/
2.060/2.063/2.064/2.066/
2.067/2.068/2.069/2101

ELEMENTO
DE
DESPESft
3.3.90.30.00.00

FONTE

6102/0214/0114

25-DO REAJUSTAMENTO
2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, observadas as
disposições em contrário;
2.5.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d ° da Lei
N°8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só poderão ocorrer de acordo com o artigo 2 0 eseus
parágrafos e, especialmente com o artigo 3 0 e seus parágrafos, ambos da Lei n° 10.192, de 14/02/2001, não
sendo admitida qualquer outra modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais
mencionados neste subitem.
CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de Ibotirama, pelo prazo estipulado no item 2.3.1,
conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei W. 8.666, de 21/06/93 e Legislação
Complementar em vigor.
3.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica obrigada a entregar
outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer ônus adicional para a Administração
Pública, desde que aprovado pelo setor competente.
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3.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas no item t2 deste contrato.
3.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do Município ou a terceiros,
decorrentes materiais impróprios para o uso.
3.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados, despesas
fiscais, tributárias, fretese quaisquer outras que não tenham sido incluídas no preço proposto.

3.8- Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamentos
ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.

3.7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou Impróprio para o
uso
3.8 - No momento do desembarque dos materiais, os responsáveis da licitante Vencedora deverão sempre
depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do servidor designado pela
Administração Pública.
3.9 - Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, o valor recebido, quando constatada a má
qualidade dos materiais.

prefeitura Municipal de Ibotirama
ça Ives dê Oliveira, a° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
3.10 - A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contra
supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
conforme artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93.

pscimos ou
do Contrato,

3.11 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos, reservando a Prefeitura
Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.
3.13 - Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias.
3.14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do
produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.
3.15 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em
nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso
consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
3.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do
recebimento.
3.17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros
advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura Municipal de Ibotirama de quaisquer ônus e

responsabilidade.
4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o fornecimento do objeto
dentro-das normas do contrato.
4.2 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermédio da Prefeitura Municipal de Ibotirama,
ou por servidor por ela determinado.
4.3 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato.

4.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto a continuidade do
fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela contratante, não deverão
ser interrompidos.
4.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela
contratada.
4.6 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de qualidade
dos produtos a serem fornecidos.
4.7 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na Prefeitura
Municipal de lbotirama.

(

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
4.8 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão
Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação.

, os*
OCESSO

:pade

4.9 - Fiscalizar, gerenclar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a serem executados
pela CONTRATADA.
4.10 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente bancária, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e acompanhada do
correspondente atestado de entrega, por meio do fiscalizador designado.
4.11 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de conformidade com o
parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
4.12- Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.
4.13 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e Interromper
imediatamente o fornecimento se for o caso.

CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CON1RATO
5.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
5.2 - Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o acompanhamento e fiscalização do contrato, através de
servidor designado para o cumprimento do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas, bem como as
expedições das autorizações de fornecimento, competindo-lhes, ainda atestar as Notas Fiscais! Faturas para
fins de pagamento.
53 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pela servidora Sra Marleile

Almelda Queiroz Remos, designada pela Portaria n ° Oli/2021de 12102/2021, conforme art. 67 da Lei.
5.4 - A ação de. fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura Municipal
de Ibotirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as
reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhada
por um encarregado da pasta.

CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do fornecimento, objeto da
presente Licitação, poderá ser determinada pelo "CONTRATANTE" mediante assinatura de Termo Aditivo,
observadas as normas legais vigentes.
O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da
Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo, podendo ser

6.2

- Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78— Centro
(77) 3698-1512
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4 SSf

determinado pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as tmee.M&egis
vigentes.

CLÁUSULA VII - DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 - A Contratada é vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto
adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada,, perante a Prefeitura Municipal de Ibotirama, pelo exato
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7 0 da Lei
Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nele prevista;
8.2 - Pela inexecuçâo total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento correspondente, ' a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções de que
tratam os ArIs. 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93, além da muita de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura
mensal, por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-Ias
em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidirá em
outras cominações legais.

clÁusuLA ix - DAS SANÇÕES
9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará garantida a prévia
defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis n°s. 10520/02 e n° 8.666/93, à
CONTRATADA as seguintes sanções:
I. - Advertência.
2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE;
3 - Muita moratória diária de 0,05 % (cinco centésimos por cento) calculada sobre o valor total da parte não
cumprida, sem prejuízo do disposto no item seguinte, bem como da aplicação das demais penalidades
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, no caso de atraso Injustificado na execução do fornecimento, se for o
caso, cobrada judicialmente.
4- Muita de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratado, se a CONTRATADA se recusar a fornecer os
materiais no prazo pactuado ou executá-lo sem atender a todas as especificações contidas neste CONTRATO,
independente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial.
5- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o
CONTRATANTE no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
Parágrafo - Primeiro: O valor da muita aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

CONTRATANTE, ou ainda, cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das muitas, reserva-se o direito de reter
o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente-- de notificação judicial ou
extrajudicial.
9.2 • As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa prévia do proponente
adjudicatário;

oW

mnm

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 — Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Pregão Presencial n' 01612021PM1/ØA—Aqulsição de Uniformes
Página 10 de 12

/

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

í
/

°Rocs0

-

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
9.3- A aplicação das sanções aqui estabelecidas é da competência exclusiva da Prefeitura Municipal de
Ibotirama, facultada a defesa do proponente adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
CLÁUSULA X- DA RESCISÃO
101 - A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral -e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos a XII do Art.
78 da Lei Federal n° 8.666/93.
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante- autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
c) Judicial, -nos termos da legislação.
10.2. - Em caso de rescisão prevista nos incisos Xli e XVII do Art 78 da Lei n°8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
10.3 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art. 78 acarreta as consequências previstas no Art. 80,
incisos 1-a IV, ambos da Lei n° 8666/9a
10.4 - A inexecução -total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.
10.5 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem
-eventuais perdas e danos.
CLÁUSULA Xl - DO REGIME LEGAL
11,1 -- O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei N°
10.520/02, e Lei 8.666/93 e suas alterações e -Lei -Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA XII --DA PUBUCAÇÃO
- - 121 Caberá- ao CONTRATANTE- providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de
Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da
Lei 8666/93.
CLÁUSULA XIII - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1-0 presente contrato será regido nos termos das Leis no. 10.520/02 e no. 8.666/93 e suas alterações
ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da teoria geral dos
contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme Processo AdminIstrativo n °. 04812021, Pregão
Presencial W. 016/2021, homologado em 25/11120 21.
CLÁUSULA XIV - DO FORO
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ibotirama-Ba para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

refeitura Municipal de Ibotirama
ça Ives dê Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Prego PreseniaI ng 01612021-PMi/BA-A91
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o de Uniformes
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NOD

DO

OCESSO

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Ibotirama. 26 de novembro de 2021.

c(/'

E
IALVES W
CNPJ sob n° 07.230.56310001-15

Mete Alvos da Rocha
LUlItMIRII

CPF rio.-470.954i405-06
CONTRATADO

kIS

Prefeitura Municipal de Ibotirama

0h
'R'

(
•

1

-

BA~ CIMO

Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro

(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Pregão Presencial n2 01612021-PMI/M - Aquisição de Uniformes
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NO

NA

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMÀ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.18410001-24
-.

EXTRATO DE CONTRATO -

-

CONTRATO Ne: 349/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo Municipal- - de Saúde
CONTRATADA: CI ALVES BARRETO - ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: R$ -151.172,00 (cento
e cinquenta e um mil e cento e setenta e dois reais); REC. ORÇ.: 0208001/2057-2058-2059-2060-2063-2064-20662067-2068-2069-2101/3390300000/6102-0214-0114; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021; Ademilton
M. Santos - Secretário Municipal de Saúde.
-•

-

-

-

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N: 350/2021 - CONTRATANTE: Município de Ibotirama através do Fundo Municipal dê Saúde
CONTRATADA: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de uniformes profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município; -VALOR TOTAL: R$
104.450,00 (cento e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais); REC. ORÇ.: 0208001/2057-2058-2059-2Õ60-20632064-2066-2067-2068-2069-2101/3390300000/6102'0214-0114; DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2021;
Ademilton M. Santos - Secretário Municipal de Saúde.
-

CERTIFICAÇAO DIGITAL: MIPJHJEH3LIVS2+4I-L)YI(

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente..
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N1 Dó iúOCÈSSO.

Seção 3

-

677-7069

N° DO PROCESSÕ

.

PREFEITURA MUNIÇIPALDE IBIRATAIA(
-

.

N 227, sexta-feirar 3 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL-DE ITABJNA

.

AVISO DE LICITÁÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N 2 .4012021

.

.

-

-

AVISO DE LIcrrÃçÃo . :
ÇOVIT .N2 112021

fi

'

lTURA

.

•
.

.

:

•

-•

- -

Dia 16/12/2021 às 9h. Objeto: aquisição de apareIho d
u
EFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA torna públlcaa abertura-de processo de
ociontológicoi para.atender as demandas da Sec. de Saúde. 1;fi: Novembro, rasbr.cont.br
dalidade Convite, n°. 0001-2021, critério de iuledmento: • menor preço, regime
licitação,
e www.ibirataia.ba.gov.br . Informações: na prefeitura, Pç.
',99, Nova
por
preço umtárlo, visando. a contratação deernpresa especializada para
eitada
de
e
Ibiratais, tel. 7335372125 ou e-mail: Iicitacao@iblrataia.ba.gov.br.
--- ..
.
'--- .-...- i1taço de serviços de engenharia atrvés da pavimentabâo .com microrrêvestimento
.
- .
Ibiratala/Ba, 2 de dezembrode 2021.
asfdltico - em vias urbanas do de Itabuna-BA é conforma ao especificaçes detalhadas no
NILTON NOVAES SILVA JUNIOR. •
instrumentoconvocatório e anexos; valor total- estimado de , $39.9S4$4 (trezentos e
Pregoeiro.
- .
vinte nove mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);
-,
A MUNICIPAL E
sessão
13/12/2021;
disponlvel.:
às - 09:00h.
Edital
no
seguinte
endereço:
.
EXTRATOS DE CONTRATOS
http://WwW.Itabúná.ba.gov.br/diariooficial.html ou na sede desta Prefeitura Informações
-.
.
(73) 3214-1469 ou,itabunalicitá@gniali.com . •
CONTRATO NO 12412021 CONTRATANTE: Município de Ibotirama - CONTRATADA: Cl ALVES
BARRETO - ME; CNPJ . n°: 07.230.56310001-15; OBJETO: Contratação de empresa
1 a buna .
e dezembro
•
e
.
especializada para- aquisição de uniformes profissionais e esportivos personalizados, bem
.
NOELMA BASTOS fERItEIRA NOVAIS
como peços diversas para as Secretarias Municipais, deste municlio; VALOR TOTAL: R$
-.
1
mil.
novecentos
e.
oitenta
quatro
reais);
OÇ.:
---Presidente
da
Comissão
70.984,00 (setenta
e
e
REC.
-Permanente de Llcitaçgo
-S -0204000/2014/3390300000/O100/0205000/2019/3390300000/O100/0206002/2031/
-- - 3390300000/01001020700012034/3390300000/0100; - DATA DE ASSINATURA: 26 de
- AVISO DE LICITAÇÃO:- - .
PREGÃO ELETRÔNICOSRP N 00512021
- novembro de 2021; Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.

5M
tst
bem corno -peças diversa5 paraae
município; - VALOd - TOTAL: R$30.600,00 )trinta mil - e seiscentos reais); REC.
oRç::o2o4000/2o14/339o300000/010b/o2o5000/2o19/339o300000/oloo/ozo5002/2o31/DATA DE ASSINATURA: 26 de
3390300000/0iOO/0207000/2034/3390300000/0100;
novembro de 2021,, Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.

--

-

-

--

-

r

o Município de Itabuna comunica a abertura cio - Pregão Eletronico N 0051
2021 com objto AQUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOSDE PROTEÇÃOPÀRA SINALIZAÇÃO, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSlTo Recebimento das Propostas
até 16112/2021 5s10:00 horas; Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 1000 horas; Inicio
da sessão de Disputa de Preços: 16/1212021 às 11:00 horas. OEdita) pQderásçr adquirido
através do site http://www.itabuna.ba.gov.brfdiarlooficlal.html.-lnformaçôes através do email - itabunalicita@gmail.com
----- -' :
-----

CONTRATANTE Município da Ibotirama
CONTRATO NO 12612021
CONTRATADA GGS
LTDA ME; CNPJ no: 03.230.915/000T-81-OBJETO:
EINDUSTRIA, COMÉRCIO - SERVIÇOS

-

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f444593-16cf-4446-85e0-c7170d3fd15a

DIARIO - OFICIAL DA UNIAO

-

EXTRATO DE CONTRATO
- -

-

--

-

CONTRATANTE: - Municipio de Ibotirama através - do Fundo
CONTRATO No 12212021
Municipal de Assistência Social - CONTRATADA: - Cl- ALVES BARRETO - ME; CNPI no:
07.230.563/0001-15 OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais; para manutenção da Secretaria Municipal dê Assistência Social,
- - deste munidpio;VÂLOR TOTAL: R$ 58.322,00 )cinquénta e oito mil e trezentos e vinte e
dois reais); REC. ORÇ.: M20900172072-2074-2075-2082/3390300000/0100-0129; DATA DE
ASSINATURA 26 de novembro de 2021 I-IERIKSON FERNANDO OLIVEIRA NOVAIS
Secretário Municipal de Assistência Social.
--

-

-

EXTRATOS DE CONTRATOS-

-

-

-

-

- -

-

--

-

-

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 32121

-

-

: - -

-

-

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 33121
- -..
-

-

-

-

- --

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

-

--

-- - -- -- - - - :
- Itagi-- BA -1 .2 de dezémbrojãb2021

:

-

-

--

-

:

-

-

-

-

IjARINE DOS-SANTOS
-------- - -- Pregoeira - - -

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRp - Ne 6812021

-

-

-

-

-

--

A CPI da PM de Itamaraju-BA realizará Iicitação no Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando o Registro de Preço pra Aquisição de
Serviços de Translado para atendêr as necessidades da Secretaria de
Urnas Funerárias
DesenvovimentoSocial desta-Municipalidade, no exercício 2021- Início de. acolhimento das propostas 06112/2021 às 8hoømin até às 07 h59mirn do dia 1S/12/2021 Abertura das
propostas 15/12/2021 às 08hOOmin Inicio da sessao da disputa dos lances 1511212021 às
8h30min. Local/Site:- www.licitacoes-e.com.br . Referência de Tempo: Pára todas as referências de terspo será observado b horário deBrasilia )DF). T:)73)3294-3132- O Edital
estará disponivel para consulta e retirada de cópia no site www itamaralu ba gov br

-

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2-6912021

-

-

--

-

- -

-

-

- -

-

- -

-

A CPI. da PM de Itamaraju-BA realizará licitação na Modalidade "PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo menor Preço Global, visando o Registro de Preço paráconEratação dê
empresa especializada na prestação de serviços deemissão dé passagens rodoviárias
nacionais compreendendo os serviços de emissao remarcaçao e cancelamento de
passagans terrestres Intermunlcipais lnterentaduais e nacional com obietivo de atender às
demandas dos - secretarias desta municipalidade. .lnlcio de acolbimento das- propostas:
06/12/2021,- às 8h0oinin até às 07:h59mlm do-dia 15/12/-2Gh Abertura- das propostas: - 15112/2021 às 08h00min. Início da sesslo da disputa - dos -lances: 15/12/2021 àú
8h30min Local/Site www licitacoes e com br Referencia de Tempo Para todas as
referências de tempo será observado o horário de- Brasil aí(DF).T;(73)294-3132 -Õ Edital
estará disponível para consulta e retirada de cópia no. site: www.ltarnaraju.ba.gov.br .

-

Iraquara/Ba, 2 de dezembro de 2021.
ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS.
Pregoeira. -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

-

-

-

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
- -

--:

-

-

- - .

--

-

Dia -1612121 às lSh. Objeto: fornecimento dê combustíveis na cidade de Feira
de Santana ou Salvador, óleo-diesel,,gasolina álcool. Menor preço por lote Edital,
www.licitacoes.e;com.br,.www.lraqua(a.ba.gov.br . lnformaçôeá: naCPL, Rua Rosalvo Félin,
74, de 8 . às 12h.
--

-- -

-

Dia 16112121 às 9h. Objeto: fornecimento de combustiveis: Óleo diesel,
gasolina álcool aditivos e lubrificantes Menor preço por lote

- -

-

-

-

-

O Município de Itagi Torna Público o Préglo eletrônico-047/2021 -Objeto:
- Aquisiç3o de velculo tipo )pick -up) zero km,:.Sesslo pública:15/12/2021-àsO9:OOh.
Licitaçao Menor preço por lote Edital http //transparencia itagi gov br www licitacoes
e.com.br . --:
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
-

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 60/2021 BB ID 911916

-

Processo Administrativo n9
ESPECIE Termo Aditivo n° 003 do Contrato n 158/2019
022/2019 Pregão Presencial n 2 00612021 CONTRATANTE Município de Ibotirama através
do Fundo Municipal , de Saúde; CONTRATADA: Maria Diva De Souza De Ibotirama - Me;
OBJETO: Aditar o Contrato no 15812019. Objetivando fazer acréscimo de até 25% (vinte e
unicipal
M
cinco por:n
:ntanepela
S
Sóci: Admipistradora Maria - Diva-de Souza.
Laercio
-

DE-- ITAGI

-

-

- EXTRATO DE TERMO ADITIVO

-

- - ---- ltabiina,-Bahia,-2 de dezmro de202.
- --- - - - - LUCIANE DE. CSBARRETO Pregoeira - -

PREFEITURA MUNICIPAL

.

--

-

-

:-

-

--

CONTRATANTE Município de Ibotirama através do Fundo
CONTRATO N 2 i 35012021
Municipal de Saúde ---CONTRATADA; GES INDUSTRIA, COMÉRCIO E - SERVIÇOS LIDA ME;
OBJETO Contrataçao de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais
para, -a Secretaria - Municipal de- Saúde, deste município: VALOR TOTAL: R$ 104.450,00
(cento e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais); REC. ORÇ.: 020800112057-2058.
20S9-206O-2O63.2064-2066-2067-2068-2069.21O1I3 3903000OO/6102-021' -0114 ; DATA DE
ASSINATURA: 26 de novembro de 2021; Ademilton M. Santos . Secretario Municipal de
Saúde.
- - -

.

-

-

-

-

-

TRATO
ME OBJETO Contratação de
Municipal de Saude ' cONTRMADAALVESBARETO
empresa especializada para aquisiçéo- de uniformes profissionais para a Secretaria
Municipal de Saúde, deste município; VALOR TOTAL: R$ 151.172,00 (cento e cinquenta e
um mil e cento e setenta e dois reais); REC. ORÇ: 020800112057-2058-2059-2060-20632064.2066-2067-2068-2069-2101/3390300000/6102-0214-0114; DATA -DE ASSINATURA: 26
-de novembro-de 2021; Ademilton M. Santos - Secretário Municipal de Saúde.
-

-

-

-

-

--

-

Em, 2 de dezembro de 2021
JUCENILZA C.- FAVALIjSSA DE ALMEIDA
Pregcie.ira.

-

-

--

-

PREFEITURA MUNICIPAL DEITANAGRA

- - --

AVISO DE LICITAÇÃO' PREGÃO PRESENCIAL NO 55/2021
1.

OBJETO Registro de preço para futura e eventual -aquisição de material de
-

-

--

.

informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por um

-

16 de dezembro de
TIPO: Menor preço global. ABERTURA:
perí . odo de 11 - (doze) meses.
HORÁRIO: 09h: 30: LOCAL: Secretaria de Administração Modernizaçao e

2021.

Informação no endereçà. Centro Integrado Administrativo-C I A, Rua Zulmira Silvany, sIno
- (Feira Nova), nula- de.licitaçoes e contratos.
-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

Itaberaba/Bahia, 2 de dezembro de 2021.
-

-

-

-

-

ALFREDO ENRIQUE PEREIRA NETO

- - -

pode.ien ve,ifieedo no endereço eieerõnieo

hnp://wveoSn.goobrfoutenticidode.htmi. Feio código 0530202s120300239

- -

-

239

-

-

-

-

Pregoeiro
crie dnei,niento

A CP torna público aos Interessados que Tealizara -licitação na modalidade
Pregão Presencial n 055/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO 9EEMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE I.00AÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
E EVENTUAL, AFIM ATENDER AS- NECESSIDADES DO MUNICÍPIO - DE ITANAGRA -BA,
sessão de abertura:. às 09:00 horas do dia 14/1212021, na sala . de reuniões da CPI. na
Prefeitura Municipal de Itanagra . Bahia, local na Praça Eurico - de Freitas, N 466 1
Centro. Maiores informações através do tel. (iS) 3455-2158 -das 08:00 hrs às 12:00
link
ucessar
o
poderão interessados horas,
Os
http://www.pmitanagra.transparenciaoficialba.com.br , na sala da Comissão Permanente
-- - de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs,

-

-

-

-

Itanagra
-

-

-

-

- -

--

--

-

-

BA, ia de -dezembro de 2021.
FÁBIO NERY DE-SOUZA Pregoeiro

-

0000n,ento iiiinido digitulnente Èoflio,,ne MP fli 2.200-5 de 24/08/2001;
que Inclinei e infreeotnnieru de Chover P,ibi,00n Brre,ieiro - 1CP.nrerii.

-

-

-

