ESTADO DA BAHU

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
CONTRATO 0n7/2n2n-PMRA

CONTRATO

DE

EMPREITADA

QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DO AMPARO/BA E A EMPRESA
SOMAR
EMPREENDIMENTOS
E
SERVIÇOS EIRELI.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2019.

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 008/2019-PMRA

C>

o município de ribeira do amparo, estado da BAHIA, doravante
CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 13.809.405/0001-17, com sede na Praça Irmã Mônica Maria Van

Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da
B^ia, representada neste ato pelo Prefeito Municipal José Germano Soares de Santana

mfra-assmado eaempresa, SOMAR EMPREENDIMENTOS ESERVIÇOS EIRELi'
inscrka no CNPJ 08.689.649/0001-.67, estabelecida na pessoa jurídica de direito

privado, constituída sob a forma de sociedade particular com sede na PC José Nate
Itapicuru-Ba, CEP: 48.475-000, doravante denominada

CONTRATADA e neste ato representada por, PAULO ROBERTO GONZAGA DE

FREITAS, RG: 0719482950, CPF: 940321225-04, doravante designados
respecüvamente CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente contrato de

empreitada, decorrente da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 008/2019PMRA homologada dia 16/01/2020, sujeitando-se os contratantes àLei Federal 8666 de
21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores eas cláusulas abaixo descritas:'

^

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma eampliação
das Escolas Mumcipais Maria Ferreira eMurilo Cavalcante, conforme projetos básicos e
nf
™execuçãodopor
edital,
aserem por
realizados
por parte
aCONTRATADA mediante oregime de
empreitada
preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA -DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Para todos os efeitos de direito epara melhor caracterização do objeto deste ajuste
como também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora

contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritas, oedital e seus

anexos que serviram de base para aTOMADA DE PREÇOS N" 008/2019-PMRA além

dos documentos epropostas apresentados pela CONTRATADA na referida licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO
^..o válor global do presente contrato éde R$: 768.593,03 (setecentos esessenta eoito
referente aoconforme
LOTE I - medições
MARIA
FERREI^, que^ aCONTRATANTE ^pagará aCONTRATADA

^resentadas ede acordo com as quantidades de serviços efetivamente executados, com
Praça Irmã Mônica.Maria Van Clooster, 51, Centro. CEP: 48440 onn

TEL; (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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os valores referidos aos tipos de serviços descritos na planilha de orçamento parte
mtegrante deste instrumento.

3.2 Opagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no

protocolo da Secretaria de FmançaS;mediante aapresentação dos seguintes documentos;

primeira fatura apresentação da ART (CREA-BA) do

CMA/CEI (certificado de matrícula ealtçração/certificado estadual de inscrição;
3.2,2. Relatório de andamento emedição dos serviços, para as parcelas intermediárias e

termo de recebimento provisório dos serviços, para aparcela final;

32.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, além das Certidões-de Regularidade de quitação junto ao FGTS eCNDT.

j.2.4; A última fatura apresentada pela contratada somente será adimplida pela

C

Admimstração desde que acompanhada do Termo de Recebimento Provisório e

documento comprobatório da baixa da matrículano CEI.

J.3. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades epreços unitários em
Reais (R$), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, de conformidade

com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura
unica, após a conclusão dos serviços;

3.3.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município através da .Secretaria

de Secretaria de^ Administração e Obras, para análise e aprovação e posterior
encaminiiamento àPrefeitura para pagamento da execução dos serviços, que disporá de

ate 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento;

3.3.2 Ocorrendo anão aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados,

sera de imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da
nova ratura, escoimada das causas de seu indeferimento;

j.3.3. O nao pagamento da fatura no prazo estipulado no presente termo acarretará

indemzaçao por inadimplência pela variação do INPC, entre adata final do período de
adunpleniento de cada parcela até adata do efetivo pagamento, ou outro índice que venha
a ser tixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei 8.666/93*
3.4. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, contados desde aassinatura do contrato;' •
35. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o'prazo dos serviços
ultrapassar 365 (trezentos esessenta eeinco) dias consecutivos, conforme estabelece a
Lei n. 8.880/94 ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo
Governo Federal, com afmalidade cobrir flutuações-no custo dos insumos, na mesma

proporção e penodicidade da variação, verificada nos índices do Custo Nacional da

Construção Civil eObras Públicas, por tipo de obras apurados pela FGV -Fundação
da Ld n°
compatível com opreço de mercado, na foma do art. 40, XI
36. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão

Suriento °

físico-financeiro, para oevento gerador do

3.7. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos37.1. Nao cumpnmento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa de
5" !? 5

prejudicar oMunicípio;
ladimplència
de obrigações da Contratada para com oMunicípio por conta do

Praça
Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000
TEL. (75) 3439-2156
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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3.7.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos
demais anexos deste Edital;
3.7.4. Erros ou vícios nas faturas.

3.8. Os documentos de cobrança relacionados acima, deverão' ser apresentados na
Secretaria de Administração e Obras, localizada no prédio da Prefeitura, dos quais após
atestados pela autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato ' serão
encaminhados ao Setor Financeiro para fins de liquidação da despesa e inclusão na lista
classifícatória de credores.

3.9. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir
a ordem cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7°§
2°, inciso III, da Lei n° 4.320/1964, art. 5^^ e 7°, § 2°, inciso III, da Lei n° ^.666193.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS.
©

4.L O prazo de vigência dd contráto será de 12'(doze) meses, contados a partirda data de
sua assinatura, tal prazopoderáser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo
com as disposições previstas nos arts. 57 e 65-da Lei n° 8.666/93.

4.2. O prazo de execução do cronograma econômico-fmanceiro será dq 06 (seis) meses a
partir da emissão e conseqüente recebimento da ordem de serviços..

4.3. Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (4.2), não
serão computados o período de paralisação dos serviços por ordem da administração ou
fato alheio à vontade das partes.

CLÁUSULA QUINTA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

•

5.1. Os encargos decorrentes da execução das obras objeto deste Contrjato serão pagos
com a dotação orçamentária a seguir descrita:

^

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
2032 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF
ELEMENTO DE DESPESA:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Será apresentada garantia de execiição, correspondente a 5,0% (cinco por cento) do
valor global do contrato numa das modalidades previstas no §r do art. 56 da Lei n®
8.666/93.

6.2. Na ocorrência de acréscimo contratual a CONTRATADA deverá efetuar garantia
complementar proporcional ao valor acrescido.

6.3. Quando a garantia não for prestada em dinheiro, deverá ter a suaválidade renovada
em caso de prorrogação contratual;

CLÁUSULA SÉTIMA -OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. A CONTRATANTE se obriga a:

7.1.1 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos
ços, sob os aspectos quantitativo equalitativo, anotando em registro próprio as falhas
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.
7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de,acordo com os prazos e preços
estabelecidos neste contrato.

. «

7.2. A CONTRATADA se obriga a:

7.2.2. Executar as obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 008/2019PMRA e seus Anexos.

'

.

• •

•

7.2.3. Fornecer todomaterial e equipamento necessário, à perfeita execução dos serviços,
ora contratados, devendo o material a ser empregado ser de primeira qualidade; •
7.2.4. Apresentar seus funcionários durante na execução das obras ora. contratadas
devidamente uniformizadas e identificadas;

7.2.5. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independentemente de
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, incorivenientes ouinsatisfatórios á disciplina
e ao interesse do serviço público;

7.2.6. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho;

7.2.7. Fornecer sempre que solicitadas, pela CONTRATANTE, comprovantes de
pagamento dos empregados e do recolhimento dos encargos previdenciários, trabalhistas,
fiscal e comercial, além de balancetes analíticos e balanços.

• 7.2.8. Manter durante a "execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem
anuência da contratante. =

7.2.10. A Contratada deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente
habilitado.

;

7.2.11. Mestre de obras ouencarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas

as horas de trabalho e pessoal especializado de comprovada competência. Asubstituição
de qualquer empregado da Contratada por solicitação dafiscalização deverá ser atendida
coni presteza e eficiência.

Ç)

• 7.2.12. Alicitante tem odever de executar oisolamento do local preliminarmente em
relação aos transeuntes, demodo a garantir a seguránça destes e deterceiros.

7.2.13. AContratada tem odever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para
o registro de todas as ocorrências de serviço e troca, de comunicações rotineiras entre a
licitante e a licitante, com o registro de informações como:

a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua
inspeção;

. b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da
Fiscalização;

o) andamento geral da obra e outras informações.

7.2.14. A Contratada tem odever de manter na obra número de fimcionários e
equipamentos iguais com os fixados na declaração apresentada nos documentos de
habilitação, conforme disposto no subhem 10.5.6 deste edital.

7.2.15. Évedada asub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante

prévia e expressa anuência da licitante sub-empreitada de serviços especializados,
peimanecendo a CONTRATADA com responsabilidade perante oMunicípio.

Praça Irmâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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7.2.16. A Contratada deverá realizar o seguro da obra, devendo ser apresentada a
apólice a contratante.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES

8.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, independentes de qualquer
interpelação judicial ou extrajudicial, calculadas sobre bvalor global do contrato:

8.1.2. Por atraso injustificado de início das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento)

do valor global do contrato por dia dé atraso.

8.1.3. Por descumprimento dos prazos previstos para cada etapa dá obra consignada no
cronograma físico-fmanceiro: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do
contrato por dia de atraso.

8.1.4. Oatraso injustificado.do início ou conclusão das obras acima de 20 (vinte) dias é
motivo de rescisão contratual e aplicação de todas as penalidades cabíveis."

8.2. As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de
ocorrência pela Fiscalização.

8.3. As multas serão independentes eaaplicação de uma não exclui aaplicação das outras.
8.4. Aaplicação erecolhimento das multas serão de competência do Município.
8.5. A CONTRATADA, quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa, poderá
recorrer ao Senhor Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.
8.6. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado da primeira
parcela a que a CONTRATADA vier a fazer jus, cabendo ao Município a cobrança ou
execução judicial da multa, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados sobre o valor referido.

8.7. Da aplicação das penas definidas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, caberá recurso em
até 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato.

8.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do Art. 87 da Lei n.°
8.666/93, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis acontar da data
da intimação do ato.

•8.9. Orecurso ou pedido de reconsideração será dirigido ao Senhor Prefeito Municipal

O

que o decidirá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

CLAUSULA NONA - RESCISÃO

9.1. Constituem motivo para rescisão do contrato mediante formalização, assegurado o
contraditório e a ampla defesa:

9.1.1.0 hão cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.2. Ocumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.3. O atraso injustificado do início daobra;

9.1.4. Alentidão da execução da obra, levando aPMRA aconcluir pela impossibilidade
de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s);

9.1.5. Asubcontratação total ou asubcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a
associação da execução do contrato com outrem, acessão ou transferência, total ou parcial
do contrato;

9.1.6. O^desatendimento das determinações regulares da autoridade desighada para
acompanhar efiscalizar asua execução, assim como as de seus superiores;
'9.1.7. Aparalisação da obra, sem justa causa eprévia comunicação àadministração;
9.1 8. Ocometimento reiterado de faltas na execução contratual;

Praça Irmã Mônica Maria V.an Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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9.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância eamplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas emprocesso administrativo a que se refere o contrato;

9.1.10. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no edital.
9.2. Ficará, ainda, o presente contrato rescindido, mediante formalização:
9.2.1. Amigavelmente, mediante prévio e mútuo acordo entre as partes;
9.2.2. Judicialmente, nostennos da legislação;
9.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos elencados nos incisos I a XII e

XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, em sua atuarVedação, respeitadas as considerações
atinentes aos incisos XII a XVII.

9.4. Arescisão do contrato unilateralmente pela CONTRATANTE acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem
como no Edital:

O

9.5. Assunção imediata do objeto, por ato próprio da CONTRATANTE, lavrando-se

termo circunstanciado;

9.6. O contrato será rescindido também no caso da falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da CONTRATADA ou em virtude de qualquer ato que impeça a
continuidade da execução do contrato.

:

9.7. A CONTRATADA reconhece osdireitos daCONTRATANTE, em caso derescisão
administrativa prevista no árt. 77 da Lei n°'8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO

.

10.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze)
meses, em caso de proirogação contratual poderá haver reajuste do valor deste contrato,
' conforme as disposições a seguir .

10.2. Com. exceção de atraso na conclusão dos serviços por causa atribuível à
Administração e nas hipóteses de eventos imprevisíveis para cobrir flutuações no custo
dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação verificada nos índices

C

específicos da FGV. Os montantes dos pagamentos sobre o remanescente de seWiços a

executar após oprazo de 12 (doze) meses edesde que oatraso na execução da obrá não

seja atribuível aContratada, serão reajustados na forma da lei com aaplicação da seguinte
fórmula de reajuste:
Onde: R =

R = Reajuste

11= índice do, mês do fato gerador do evento do faturamento (Mês da Efetiva Execução
do Serviço)

'

-

10= índice do mês de apresentação da proposta (Mês Posterior ao Prazo de Validade da
Proposta)
y = Valor da fatura

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster. 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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10.3. Caso ovalor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-

se-a o último índice disponível, e o cálculo do reajuste complementar será efetuado
quando de sua divulgação.

10.4. Osjeajustes previstos no presente contrato não serão concedidos quando a

prorrogação do prazo de execução da obra for causada por culpa exclusiva da
CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO

111. Na forma do que dispõe oartigo 67 da Lei n°. 8.666/93, fica designado oservidor
Jefeson Rodrigues Santos, CREA-BA 051809703-0, lotado na Secretaria de
Administração e Obras deste Órgão, para acompanhar efiscalizar execução do presente

ü

Contrato.

*

.

11.2. Àfiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da

execução .do Contrato com_ as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantira qualidade desejada.

11.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO RECEBIMENTO DA OBRA
12.1 Em consonância com o art. 73,-I da Lei n". 8.666/93, oobjeto deste Contrato será
recebido:

12.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento efiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicação
escrita da Contratada;

12.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Superior

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observaçao, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais
observado o disposto no art. 69 da Lei n°. 8.666/93.

^

CLAUSULADÉCIMATERCEIRA-DISPOSIÇÕES
GERAIS
13.1 Este Contrato éoinstrumento básico que regula os direitos eobrigações das partes
contratantes, nele incorporados seus anexos

mMTRATAnA
íunção daounecessidade
serviços,
UNl^TADA ^^JONTRATANTE
obngar-se-a a aceitar em
os acréscimos
supressões dos
que.se
fizerema

•necessário ate o limite estipulado em lei.

13.3 Esfe instrumento poderá ser alterado na ocorrência de qualquer dos fatos estipulados

no artigo 65 da Lei n 8.666/93 em sua atual redação.
Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem

pagas, assim como as contnbmções devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva

responsabilidade as obrigaçoes ou encargos trabalhistas, da Previdência Social de
seguros com referencia ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço
na execução da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

TR
oííf/®
TEL (75) 3439-2166

Qlooster, CNPJ:
61, Centro,
CEP: 48.440.000.
13.809.405/0001-17
Página 7 de 8

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

14.1. Fica eleito o Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó/BA, Distrito Judiciário de

Ribeira do Amparo, para dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das
cláusulas do presente contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras

disposições legais eregulamentos sobre oassunto, fírmando-o em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ribeira do Amparo/BA, 22 dejaneiro de 2020.

PELA CONTRií

PELA CONTRATADA:

cA-

JOSE GE

SOARES DE SANTANA

MUNICÍPIO ÍE RlâEIRA DO AMPARO

PAULO ROBERTO GONZAGA DE
FREITAS

SOMAR EMPREENDIMENTOS E'

SERVIÇOS EIRELI

TESTEMUNHAS:

Nome:

C
Nome:

\ ^ C P F : 0'^ g. ^ 3. i./'D.C .
\?€SVA0-

Praça Irmã Mônica Maria Van "Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2I66
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPÀRO

ORDEM DE SERVIÇO
Através da

presente,

autorizamos a

SOMAR EMPREENDIMENTOS

E

SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n® 08.689.619/0001-67, conforme

Processo Administrativo 073/2019 e TOMADA DE PREÇO N° 008/201Q/PIVIRA,
a partir desta data fica cientificado que o prazo dos serviços começará a partir
do dia 22 de janeiro de 2020.

O

Prazo de execução: 06 (seis) meses.

Ribeira do Amparòi

janeiro dé 2020.

JOSE GERMANJ0 SOARES DE SANTANA

^refeito Municipal

O

Ciente em

/o l

/

SOMAR EMPREENDIM^nÇoS ESERVIÇOS EIRELI
PAULO ROBERTO GONZAGA DE FREITAS

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL: (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17

•;

Quinta-feira

Diário Ofícial do.

município

.

. ^

'• 13 de Fevereiro de 2020

Ribeira do Amparo

11-Ano-N»385

ESTADO DA BAHIA

,

MUNICÍPIO DE RIBEIRADO AMPARO
COMISSÂÒ PERMÀNENTE DE LICITAÇÃO

-7

/: EXTRA'ÇO DO CÒNTRÀTO N° 007/2020 - P^RA

PROCESSO ADftnNISlíÍATrVO: 07^2019-PM^

;

:

;

PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇÒ N" 008/2d'l9-PMRA

OBJETO:. contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DE .ÒBRAS;NA REFORMA E 'Aí^LIAÇÂ0 DÁ ESCOLA MUNICIPAL^MARIA
FERI^IRA; .

O

,

.

;•
.

f».'

••CONTRATADA: SOM/^ EMPREENDIMENTOS.E SER\ÍÇOS EIRELI. 'CNPJ: 08.689.649/0001-67

VALOR GLOBAL RS: 768.593,03 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL,'

QUINHENTOS ENOVENTA ETRÉS REAIS, ETRÊS CENTAVOS),
CLASSIFICAÇÃO ORÇÀMENTÁRTÂ-PARA,A DESPESA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

<

' ;

*

,

^0902-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

AÇÃO:

^ ^V

" .f

2032 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF
ELEMENTO DE • DESPESA:.
i

^

4.4.90.51.00 ^OBI^SE^STALAÇÕES

.

,

,

•

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA, JUmDICA

c

, • ,. •

Ribeira db'Àmparo/BA,-22 de janeiro de'2020: .

José Germano Soares de Santana

Prefeito Municipal

Praça Irmã Mónica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48440-000
TEL: (75) .34.'i9-2166 • 'ÇNPJ: 13.809.405/0001-17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LVHMDKTJOADU+SFAQMBBHQ
Esta ediçâo enconlrá-se no site oficiál deste ente. .

>

