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CONBATO ADMINISTRATIVO DE FORN.REFEiÇÕES,MARMIIEX ElANCHES - N1100/2018
PROCESSOADMINISTRATIVON° 089/2017 PREGÃOPRESENGALN°030/2017

ORGÃOADERENTEA ATA DE REGISTRODE
PREÇOS- ARP 009/2017 PROMOVIDAPELA
PREFEITURA DE IUIU/BA: CONTRATO
VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICíPIO DE lUlU - CNPJ
10.540.906/0001-52; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal e a
Secretaria Municipal de Saúde, denominados
simplesmentede Contratante, e de outro lado
a empresa RESTAURANTEDO BAB'S LTDA
-ME - CNPJ09.088.064/0001-60.
Celebram o 1° Pacto dos itens vencidos no
P.P.030/2017 - R.P.009/2017, conforme o que
se segue:

O MUNICÍPIO DE IUIU/BA, neste ato representadopela FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE lUlU, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o n°
10.540.906/0001-52, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. REINALDOBARBOSADEGÓES,brasileiro, casado, servidor público, portador da
cédula de identidade n° 04923403-07, inscrito no CPFsob o nO608.929.435-72, residente e
domiciliado na cidade de IUIÚ/BA, e pela Secretária Municipal de Saúde OSANAMALHEIROS
VILAS BOAS, brasileira, casada, servidora pública, portador da cédula de identidade n°
02.077.730-25, inscrito no CPFsob o nO247.667.985-20, residente e domiciliada na cidade de
IUIÚ/BA, a seguir denominada simplesmenteCONTRATANTE,e a empresa RESTAURANTE
DO BAB'S LTDA- ME, inscrita no CNPJsob N° 09.088.064/0001-60, com sede na Avenida
Vicente Cristo Lopes, nO01, Centro - CEP46.4380-000 - na cidade de IUIU/BA, representado
pelo Sr. JoséLuizPereirados Santos, inscrito no CPF703.267.971-49e RG09422261-43SSP/BA,
residente e domiciliado na Avenida Tiradentes , nO254, Bairro Centro, na cidade de Iuiu-Ba,
abaixo assinado,a seguir denominadasimplesmenteCONTRATADA,firmam o presentecontrato,
na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO

O presenteContrato tem como objeto a contratação da empresa RESTAURANTEDOBAB'S
LTOA - ME para fornecimento de REFEIÇÕES,MARMITEX E LANCHES, PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL EDVALDO PEREIRA MAGALHÃESE SAMU do município de
luiu/BA, aproveitando assim o saldo da Ata de Registro de Preços nO 009/2017, a
qual é oriunda do Processo Licitatório nO089/2017 - Pregão Presencial nO030/2017,
com vigência de 08/06/2017 a 07/06/2018. Segue detalhamento dos itens a serem
fornecidos no ANEXO I - Planilha de Ouantitativos e Valores que integrará este
instrumento.
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cLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO

PROC. ADM 089/2017 - P. PRESENCIAL 030/2017
CTR 100/201 !!

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidas no Processo Licitatório nO 089/2017 - Pregão Presencial nO 030/2017, cujas
quantidades serão deduzidasda Ata de Registro de Preços009/2017, a cada pacto, conforme
Planilhacom o Registrodas quantidades e valores dos itens por fornecedor; sendo que casos
omissos serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002 e
LegislaçãoMunicipalque disciplinao PregãoPresenciale o Registrode Preços.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, tendo início em
05/06/2018 e findando em 02/12/2018, podendo ser prorrogado através de termo aditivo,
observadaa legislaçãovigente.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 155.312,80 (cento e cinquenta e cinco mil
trezentos e doze reais e oitenta centavos), onde o pagamento efetivar-se-á, após o
fornecimento do produto, com posterior atesto pela SecretariaMunicipalde Saúdee do Setor de
Compras/Almoxarifado.O Setor de Compras, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para
confirmação do fornecimento após entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a
municipalidadeterá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da expediçãoda
nota fiscal, de acordocom asespecificaçõespara realizaro pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidadedeste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensaaté
que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOSRECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignadosno OrçamentoProgramade 2017, obedecendoà ClassificaçãoOrçamentáriaabaixo,
podendoas mesmassofrerãoapostilamentoem conformidadecom a LOA2018:

DOTACÕESORCAMENTÁRIAS:

I 02.80.2007/33.90.39.00
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cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda a:

6.1.1. direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE;

6.1.2. observar as normas legais e da vigilância sanitária a que está sujeita para fornecimento de
refeições, marmitex e lanches e apresentar, sempre que solicitado, os documentos que
comprovem a procedência dos produtos.

6.1.3. manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as
solicitações do Município de IUIU/BA, a partir do protocolo da Ordem de fornecimento na
empresa fornecedora;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento do material adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

6.1.5. responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas de
segurança;

6.1. 7. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo
seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a
realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo
empregatício;

6.1.8. fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a
legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;

6.1. 9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato -de haver fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE. .

~
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6.1.10. Manter durante toda a execuçãodo Contrato compatibilidadecom as obrigaçõespor ela
assumidas,todas as condiçõesde habilitaçãoe qualificação,exigidasna licitação.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE,durante a vigênciadeste contrato, compromete-sea:

7.1.1. autorizar o fornecimento dos produtos, mediante Ordem de Fornecimento, cujas cópias
deverãoser anexadasàs respectivasnotas fiscais, para efeito de conferênciae pagamento;

7.1.2. fiscalizara execuçãodo Contratoobjetivando a qualidadedesejada;

7.1.3. dar ciênciaà CONTRATADA imediatamentesobrequalquer anormalidadeque verificar na
execuçãodo Contratoe indicar os procedimentosnecessáriosao seucorreto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser
solicitadospelaCONTRATADA;

7.1.5. O Municípiode IUIU/BA poderá solicitar à CONTRATADA, análise do produto entregue,
sempreque o mesmose fizer necessário,semônus para o ÓrgãoCONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao recebera Nota Fiscal,se as quantidadescobradascorrespondemao
consumoreal ocorrido;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidasno contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalizaçãoda execuçãodo CONTRATADOserá feita através do Setor de Compras, pelo
Sr. Dilson PereiraMontalvãoJúnior, ou através de agentes por ele indicados, os quais poderão,
junto à CONTRATADA,solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadase que, não sendo sanadas,no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de
comunicação oficial à CONTRATADApara fins de aplicação das penalidades previstas neste
Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providênciasnecessáriasao bom andamentodeste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentosempregadossãoadequadospara garantir a qualidad desejadados produtos;
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III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrênciasrelacionadascom a execuçãodo Contrato,
determinandoo que for necessárioà regularizaçãodas falhas ou defeitos observados.

8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OB1ETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitaçãodeverá ser feito de acordocom as necessidadesdo
CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desde que previamente autorizados
pelo Setor de Comprasdeste Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidadecom os artigos 73 a 76, da Lei nO8.666/93, com alteraçõesposteriores,
mediante recibo, o objeto da presente licitaçãoserá recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posterior verificaçãoda conformidadedo produto entreguecom a especificaçãopretendida;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequenteaceitação,quandoa nota fiscal seráatestadae remetida para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordocom o estipulado neste instrumento convocatório e na
propostado adjudicatário será rejeitado parcialmenteou totalmente, conforme o caso;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, sendo, porém repassadosos aumentos ou reduçõesde
preços provenientes de aumento doo preço de mercado, no percentual que for adotado pelas
distribuidorasa qual a licitante vencedoraadquire seusprodutos.

11.1.1. Quando ocorrer reajustes de itens no mercado, seja nacional, estadual ou regional, a
CONTRATADA deverá requerer expressamente junto ao Setor de Licitação, anexando ao
requerimento documento comprobatório do índice, valendo o reajuste ao contrato a partir do
protocolo de documento. Da mesma forma, em havendo redução no preço de determinados
produtos, a CONTRATADA deverá conceder uma redução no preço dessesprodutos fornecidos
na mesmaproporção;

11.2. A substituição do fornecedor dos produtos da licitante vencedora por outro, não poderá,
em nenhumahipótese,ser alegadacomo razãopara o aumento dos pr pactuados.
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cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃOERESCISÃO

12.1. A rescisãocontratual podeser:

123.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisosI, XII e XVII do art. 78 da Lei Federaln.o 8.666/93, com as alteraçõesposteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzidaa termo no processolicitatório desdeque haja conveniênciado
CONTRATANTE;

12.2. A inexecuçãototal ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisãopelo CONTRATANTE,
com as consequências previstasna CláusulaSétima;

12.3. Constituemmotivos para rescisãoos previstosno art. 78 da Leiacimacitada;

12.3.1. Em casode rescisãoprevista nos incisosXII a XVI do art. 78 da Lei acima referida, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados,quandoos houver sofrido;

12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as consequências
previstasno art. 80, incisosI a IV, ambosda Lei FederalnO8.666/93 com alteraçõesposteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrênciada licitaçãoe rescindireste Contrato, independentementede interpelaçãojudicial ou
extrajudicial, ficando asseguradoo contraditório e o direito de defesa,quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execuçãojudicial, ou outros fatos que comprometama sua capacidadeeconômicae
financeira;

b) a CONTRATADA for declarada inidôneaou punida com proibiçãode licitar ou contratar com
qualquer órgão da AdministraçãoPública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer
garantias que sejam consideradasadequadase suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigaçõespor ela assumidas.
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8.666/1993, com alterações posteriores, somente para fins de prorrogação obedecendo a
vigênciada ATAde Registrode Preços;

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos fica sujeita a CONTRATADA às
penalidadesprevistas no art. 7° da Lei Federal nO10.520/2002 e no art. 86 da Lei Federal nO
8.666/1993 e alteraçõesposteriores,na seguinteconformidade;

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;

IV - Declaraçãode inidoneidadepara licitar ou contratar com a AdministraçãoPública;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em decorrênciade atraso injustificado no fornecimento, contado a
partir da emissãoda respectivaordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no casode inexecuçãototal
ou parcialdo mesmo;

14.3. Casoa CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste Contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaraçãofalsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citaçãoe da ampla defesa, ficará impedidade licitar e contratar com a Administração,pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perduraremos motivos determinantes da punição ou até que seja
promovidaa reabilitação,perantea própria autoridadeque aplicoua penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamentefundamentados,ficando suaaceitaçãoa critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadasàs multas, o CONTRATANTE descontaráo seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADA, apósa sua imposição;

14.6. Caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devi as serão
descontadasda cauçãorecolhidaa título de garantia contratual;

14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, p ratório, e
consequentemente,o pagamentodelas não eximea CONTRATADA da reparaçãodo eventuais
danos erdas ou reiuízos ue seu ato unívelvenhaa acarretar ao CONTRATA-"T .
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14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial, providenciadapelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL EÀ PROPOSTA

16.1. O presenteContratovincula-seaos termos:

16.1.1 do edital do PregãoPresencialnO030/2017 e seusAnexos, constante do processonO
089/2017, em conformidade com a Lei 10.520/2002, subsidiariamenteà Lei 8.666/93 e suas
alterações;

16.1.2. da proposta vencedorada CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante
deste instrumento, independentementede transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BApara dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidasna esfera administrativa, com expressarenúnciade qualquer outro, por
mais privilegiadoque seja.

E, por estarem assimjustos e concordes,foi o presenteContrato, lavr
igual teor, assinadopelaspartese testemunhasabaixo.

PREFEITURAMUNI
REINALDO BA

TESTEMUNHAS:

Dilson Perei Delvagna
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ANEXO I

QUANTITATIVOS EVALORES

LOTEn-REFEIÇOE~ a serem fornecidas no estabelecimento do contratado _íSEDE)
ITEM DESCR!Ç_ÃO QUANT UND P. Unit. P. Total

Refeiçãotipo: COMERCIALSERVIDOA MESA EM
VAZILHAS SEPARADASPOR PESSOA- almoço
ou jantar todos os dias da semana, contendo:
(arroz branco, feijão de caldo e tropeiro, macarrão

1 espaguete seco com extrato de tomate, salada de 1.548 Refeição R$ 16,30 R$ 25.232,40tomate/alface/repolho, salada com maionese
batata/cenoura/chuchu/,batata frita ou cozida, 02
tiposde carnesentre: (bovina,suína, avesou peixe),
com direito ainda de 01 ovo frito ou cozido. (Sem
peso, comida a vontade).

Valor Total do Lote 01 R$ R$ 25.232,40
VINTEECINCOMIL DUZENTOSETRINTAE DOISREAISEQUARENTACENTAVOS

LOTE02 - REFEIÇOES,embalada em MARMITEX descartáveis tamanho padrão de alimentos
disponibilizados na Sede de lUlU.

ITEM DESCRiÇÃO QUANT UND P. Unit. P. Total
Refeiçãotipo: MARMITEX- fornecimento todos os
dias da semana entre os horários 11h às 14h ou
18h às 21h - contendo:(arrozbranco,feijão caldoou
tropeiro, macarrão espaguete seco com extrato de
tomate, salada de tomate/alface/repolho,batata frita
ou cozida,02 tiposde carnesentre: (bovina,suínaou
aves), ou 01 tipo de carne e 01 ovo frito ou cozido.
(Peso médio líquido de 650 gramas mínimo). Refeiçãoem2 Observações: 1) 11.442 R$ 8,70 R$ 99.545,40
A entrega será realizada no Hospital Municipal de Marmitex
lUlU nos horários pré-determinados;com expressa
autorização do setor responsável. 2) Os
Marmitexpoderão ser retirados no estabelecimento
do contratado nos horários indicado acima com
expressa autorização do Setor responsável.
3) A critério da nutricionista os ingredientes
poderáser substituídos.

Valor Total do Lote 02R$ R$ 99.545,40
NOVENTAE NOVEMILQUINHENTOSEQUARENTAECINCOREAISEQUARENTACENTAVOS

ITEM I DESCRiÇÃO I QUANT I UND I P. Unit. J P.Total

LOTE03 - LANCHES,embalados em recepientes descartáveis servidos no Hospital Municipal de
lUlU.

Diretoria de Licitações e Contratos - 1'-, ~.
CTR 100/2018 - Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de lUlU CNPJ 10.540.906/0001-52
Vigência 05/06/2018 à 02/12/2018
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E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87 '>'liI4"""-' lU "".1."
A Fort;. do Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU .~~'&

ESTADO DA BARIA lUlU

Lanche tipo: CAFÉ DA MANHÃ - fornecimento
todos os dias da semana entre os horários 06h às
08h • contendo: (Pão sal ou doce, 01 fatia bolo, 01
fatia de presunto, 01 fatia de queijo, 01 copo suco
natural de 300ml, café, 01 tipo de fruta "banana,
maçã, laranja, mamão - por pessoa. A critério do
beneficiário ou da nutricionista poderão ser
substituídos ingredientes do café da manhã). Por

3 Pessoa. 6.568
Observações:
1) A entrega será realizada no Hospital
Munícipal de lUlU nos horários pré·determinados;
com expressa autorização do setor responsável.
2) Os Marmitex poderão ser retirados no
estabelecimento do contratado nos horários
indicado acima com expressa autorização do
Setor responsável.

PROC.ADM089/2017 - P. PRESENCIAL030/2017
CTR 100/2018

Um por pessoa R$ 4,00 R$ 26.272,00

VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
Valor Total do Lote 03 R$ R$ 26.272,00

LOTE iM -SUCO, do tipo natural sabores variados, servidos no Hospital Municipal de lUlU.

ITEM DESCRI ÃO QUANT UNO P. Unit. P. Total
SUCO TIPO: NATURAL - fornecimento todos os
dias da semana nos horários estabelecidos pelo
Hospital Municipal de lUlU. Sabores Variados

4 (Laranja, Limão, Maracujá e Abacaxi). 870 Litros R$ 4,90 R$ 4.263,00Observações: 1) A
entrega será realizada no Hospital Municipal de lUlU
nos horários pré-determinados; com expressa
autorização do setor responsável.

Valor Total do Lote 04 R$ R$ 4.263,00
QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

Valor Total: R$ 155.312,80 (cento e cinquenta e cinco mil treze
oitenta centavos)

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 100/2018 - Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de lUlU CNPJ 10.540.906/0001-52
Vigência 05/06/2018 à 02/12/2018

Pág. 10
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QUINTA-FEIRA. 05 DEJULHODE2018
ANOVI IN9717

nIARIO OFICIAL DO MUNICíPI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIUlBA - EXTRATO CONTRATO N° 100/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do
Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, marmitex e lanches,
com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: RESTAURANTE DO BAB'S LTDA
-ME - CNPJ 09.088.064/0001-60, Valor Global R$ 155.312,80 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e
doze reais e oitenta centavos). Objeto: fornecimento de REFEIÇÓES, MARMITEX E LANCHES, PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL EDVALDO PEREIRA MAGALHÃES E SAMU do município de luiu/BA,
aproveitando assim o saldo da Ata de Registro de Preços nO009/2017, a qual é oriunda do Processo
Licitatório nO089/2017 - Pregão Presencial nO030/2017, com vigência de 08/06/2017 a 07/06/2018. Data
Contrato: 05/06/2018 Vigência: 05/06/2018 a 02/12/2018 Dotações Orçamentárias:
02.80.2007/33.90.30. Origem do Contrato: Processo Adm. 089/2017 - Pregão Presencial 030/2017.
Assinaturas: pelo Contratado: José Luiz dos Santos; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito
Municipal.

b;te documento foi assinado dlgitalrYlente por procede 3ahla - Processamento e CerUÍicação de Documentos Eiet:"ôn:cos
Pera vE:rif!car [1$ ass.naturas vá ao site hUpS'íiw\.\f\l,rpor!.aldeassinatufss,COrYLbr:443 e uUlze o código 56D8-[3D78~442A-95E7
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SEGUNDA-FEIRA. 23 DE JULHO OE 2018

ANO VI IN 2 722
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CONTRATOS

ERRATA

No texto abaixo publicado em 05/07/2018, na página 09, edição 717 do Diário Oficial do Município contém
erros.

Onde se Lê: Dotações Orçamentárias: 02.80.2007/33.90.30.

Leia-se: Dotações Orçamentárias: 02.80.2007/33.90.39.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO NO 100/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições,
marmitex e lanches, com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica:
RESTAURANTE DO BAB'S LTDA -ME - CNPJ 09.088.064/0001-60, Valor Global R$
155.312,80 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e doze reais e oitenta centavos). Objeto:
fornecimento de REFEIÇÕES,MARMITEX E LANCHES,PARAO HOSPITAL MUNICIPAL EDVALDO
PEREIRAMAGALHÃESE SAMU do município de Iuiu/BA, aproveitando assim o saldo da Ata de
Registro de Preços nO009/2017, a qual é oriunda do Processo Licitatório nO089/2017 - Pregão
Presencial nO030/2017, com vigência de 08/06/2017 a 07/06/2018. Data Contrato: 05/06/2018
- Vigência: 05/06/2018 a 02/12/2018 - Dotações Orçamentárias: 02.80.2007/33.90.30. Origem
do Contrato: ProcessoAdm. 089/2017 - Pregão Presencial 030/2017. Assinaturas: pelo
Contratado: José Luiz dos Santos; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito
Municipal.

Este cocurnento foi assinado digitalmente por procede Bania - Processamento e Ceruncaçáo de Documentos Eletrórucos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https.r/www portaldeassmaturas cO'YI.br:443 e ut.uze o códrqo 0117-3i\EB-7702-6D8C.


