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LUIS EDUARDO MAGALIiAFS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2022 

DISPENSA N° 015/2022 

CONTRATO N°. 21/2022 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, com sede na Rua 

Octogonal, n°. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães - BA, representada pelo 

Presidente FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, inscrito CPF/MF n° 

039.770.095-40, doravante denominada CONTRATANTE doravante e a empresa 

RODRIGUES & BARBOSA LTDA, pessoa jurídica. de direito privado inscrita no CNPJ sob 

n° 00.571.934/0001-83, situado na AV Ruy Barbosa, no. 909, Bairro Renato Gonçalves, 

Município de Barreiras/BA, neste ato representada pelo Sr. Jose Rodrigues do Nascimento 

Sobrinho, inscrito no CPF sob n°.450.363.064-49, doravante denominada CONTRATADA, 

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°. 067/2022 e consequentemente.,na 

Dispensa de Licitação n. O  015/2022 e em observância ao disposto nos termos da Lei n° 

8.666/93 e alterações posteriores, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização 

e descupinização geral contra insetos rasteiros e voadores nas áreas internas e externas da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com emissão de certificado de garantia 

de, no mínimo, 03 (três) meses. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - DETALHAMENTO 1)0 OBJETO 

Prestação de serviço de dedetização, desratização e descupinização geral na área interna e 

externa da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhãesi'BA que compreenderá: 

ÁREA INTERNA: Nos serviços de execução interna serão usados: Iscas com inseticidas de 

baixa toxicidade, produtos líquidos, géis, todos registrados no MAPA (produtos 
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ser evacuada no momento do trabalho. Nos serviços serão usados: Atomizador 

Pulverizadores a base de piretroides e cipermetrina (Classe Toxicológica II). 

ÁREA EXTERNA: Nos serviços de execução externa serão usados: produtos líquidos com 

pulverizadores para as pragas voantes e rasteiras, assim como, alguns pontos para traças e 

ainda formigas caseiras e de jardins, será trabalhada com géis em todos os pontos. As caixas 

de gorduras, ralos, locais abertos, sanitário serão pulverizados com líquidos. Será feito o 

controle com atomizador e Pulverizadores a base de piretroide e cipermetrina. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666/93, em sua versão 

atualizada, ao Processo de DISPENSA N°. 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATO NC. 

067/2022 e seus anexos, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e 

demais documentos que compõe o Processo supramencionado que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Supervisionar os serviços objeto do contrato, exigindo presteza na execução e correção das 

falhas eventualmente detectadas; 

b) Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, 

necessária à execução do serviço; 

c) Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados. 

d) O pagamento somente será realizado mediante efetiva prestação do serviço solicitado. 

e) Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à qualidade dos serviços 

fornecidos. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES Dik CONTRATADA 

000064 



''4 LUIS EDUARDO MAGALIIAES 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações'. e re;ponsabilidade 

insertas na Legislação aplicada: 

a) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do contrato; 

b) Manter, durante o período de vigência do contraio. todas as condições de habilitação 

qualificação exigidas na licitação; 

c) Prestar o serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às norme s 

legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa tócnica; 

d) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela COITRATAI'[L, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

e) Responder integralmente pelos dano:; causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio d 

CÂMARA MUNICIPAL, em decorrência de ação ou omissão de seus -.rnpregados o i 

prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalizaçãc o i 

do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

O Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrente 

de contravenção, seja por sua culpa OU de quaisquer de seus empregado; ou preposto. 

obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de açes judiciuis o 

extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas a 

cumprimento do contrato a ser firmado,- 

g) 

rmado;

g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociai s 

prevista na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na ("oca próç rü, 

vez 	que seus empregados não manterão nenhum ví:iculo etr pregatí :io cem  3 

CONTRATANTE; 

h) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obri,açêes estabelecidas n3 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, :'o:er 1 

vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços ou em conexão corri eles, aind i 

que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causadcs i 

terceiros; 

i) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, cone ão ou contingên:i' 
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j) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes cia prestação dos 

serviços objeto deste Contrato; 

k) Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 

serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação; 

1) Em nenhuma hipótese a CONTRLTADA, poderá veie-alar qualquer publicidade o  

informação citando a CONTRATANTE sem a prévia autorização da mesma; 

m) Indicar uma pessoa hábil para comato direto com o gestDr, a fim de rc so ver todas as 

questões referentes ao bom andamento do contrato; 

n) Restaurar de imediato os serviços prestados, quando reclar:iado pela CON'IkATANT F. 

o) Prestar garantia de no mínimo 06 meses no serviço prestadc. 

p) Credenciação na Vigilância Sanitária. 

q) Fornecer todos os produtos e equipamentos necessários para execução do erviço. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

01.01.000 - Câmara Municipal 

006 - Poder Legislativo 

00 - Recurso Ordinário 

1.03 1.006.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessca Jurídica 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DA REVISÃO 

O objeto do presente Contrato será fornecido pelo preço global de R$ 16.903,0() (Dezesseis 

mil e novecentos reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos 

necessários à perfeita execução deste Contrato. 

DESCRIÇC 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
- 

CLASSIFICAÇÃO 
VALOR 

UNIT. 

'VALOR 

rF43TAL 

1 
Contratação 	de 	empresa 

especializada para prestação 
Servico 1 Servi ço 

F$16.900,00 R51 6.900,00 
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de serviços de dedetização, 

desratização 	 e 

descupinização geral contra 

insetos, rasteiros e voadores 

nas áreas internas e externas 

da Câmara Municipal de 

Luís 	 Eduardo 

Magalhães/BA. 

VALOR TOTAL: R$ 16.900,00 (De zesseis mil e novecentos reais) 

LUIS EDUARDO MAGALHAES 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O preço proposto será fxo e i rreaj ustável durante a vigência 

do Contrato, ressalvada a hipótese de prorrogação de prazo, nos termos do art. 57, II cia Lei 

no. 8.666/93 e demais hipóteses legais. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste 

comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", (10 inciso 11 do 

art. 65, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A empresa contratada deverá prestar o serviço de forma Imediata na Câmaia Municipal de-

Luis 

e

Luís Eduardo Magalhães/BA, de acordo com a necessidade e sempre mediante prévia 

solicitação do setor responsável. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o If° (décimo quinto) dia útil, contado 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesses períodos a fase de ateste da 

mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de empenho. os números de 

Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto da contração 

- em moeda corrente nacional, por intermédio da Ordem Bancária e de acordo com as 

condições constantes na proposta da errpresa e aceitas pela CONTR.' ANTE 	r' 
R, . 

Avenida Octogonal, n° 684 - Jardim Paraíso - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP. 47.864-
CNPJ 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628-8900 - www.cmlem.ba.gov.br  



11ka 
1 	OpIr 	# 

LUÍS EDUARDo mAGALfifiS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Paraa execução do pagamento, a CONTRATADA deverá 

fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida seri 

rasuras, a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDo MAGALHÃES-BA, CNP.. r° 

04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA -. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sisteni 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas d 

Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nol 

Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 

contribuições, conforme legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A nota Fiscal/Fatura correspondeite será examinad 3 

diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANT E, o qual somente atestará r 

execução dos serviços e liberará a referida Nota Fiscal/Faturi para pagameno se cumprid2 s 

pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e legais 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância qu 

impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e ) 

pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medida; saneadoras. Ne-s1 r 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularizaç o cia situação O 1 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônu.s para r 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - No caso de incorreção dos documentos apresentado, 

inclusive na nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos á CONTRATARA para as correçôc s 

solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes d 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A atualização monetária dos pagammtos devidos pel 

Contratante, em caso de mora, será calculada considenlo a data do vencimento da Nol 3 

Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo cern a variação do INPC do IBGE pr 

rata tempore. 

000068 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 14 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2322. 4 
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LUIS EDUARDO MAGALIIÂIS 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato será exercida pela Senhora Te .m 

de Souza e, em sua ausência ou impossibilidade, pelo suplente Renato Lopes dos Santos Si lvé , 

conforme Portaria n° 040/2022, de 04 de fevereiro ele 2022. a quem compete acompana, 

fiscalizar, conferir, e avaliar a execução dos serviços objeto deste contrato, bern como dirimr 

e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências qie surgirem, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais dt 

tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67 da lei n° 8.666.1993 

suas alterações. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a úmca e exc1u;iv3 

responsável pela execução dos serviços (objeto do contrato), a CONTRATANTE reserva-s 

o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa respcnsaIilidade, exe:coi 

a mais ampla e completa fiscalização cio contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentre dc 

prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substtuto inrentes ao contrato, em 

que disso decorra qualquer ônus exara para a CONTRATANTE ,não implicando oss 

atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução d 3 

responsabilidade da CONTRATADA que é total e irrestrita em íornecimenlo do obj tc. 

inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, filha, probIen.. 

irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em 

nenhuma hipótese, em corresponsabil idade da CONTRATANTE ou de seus ageni:e, 

prepostos e/ou assistentes. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os serviços, objeto deste Contrato, deverão e;tar 

rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos 

competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição implicar-5 

a recusa dos mesmos, bem como seu devido refazimento e/ou adequação, seir que cail:a a 

CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 
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LUÍS EDano MAGALIIAS 

SUBCLÁUSULA QUINTA - As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTHAPANTE para 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da lei :i°  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIEVAS 

Se, na execução do objeto, ficar comprovada a existência, de irregularidade ou ocorrer 

inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, ;eni 

prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93, poderá sofrer as seguintes 

penalidades ou sanções: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente 

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outros sansões previstas no art. 7, da lei r-'--

8.666/1993, 

°

8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da empresa em celebrar o Co itr ato, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracteriza ido inexecução 

total das obrigações acordadas; 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente a execução em 

que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital e seus anexos 

ou no termo de contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas 

penalidades específicas; 

d) pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto, multa de 0,5 :zero vírula 

cinco por cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, ns termos do 

art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de 

que trata esta alínea não impede a rescisão/anulação unilateral do Contrato; 

e) pela inobservância dos prazos afetos à execução dos serviços, multa de 0,5 zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, ns termos do 

art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de-

que 

e

que trata esta alínea não impede a rescisão/anulação unilateral do Contrato; 

O multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, flOS caso,-; de resci SãO 

contratual por culpa da CONTRATADA. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A aplicação das sarções previstas neste cor trato não exclui 

a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/19Ç3, inclusive a 

responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A multa deverá ser recolhida no prazo máx imo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da mulia poderá ser descoitado na 1\ot3 

Fiscal/Fatura ou do crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATAI)A. 

sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 

na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - As sanções previstas neste contrato são independentes enle 

si, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente. sem prejuízo de outras medi da 

cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Não será aplicada multa se, justilic2ulamerite 

com provadamente, o atraso na execução dos serviços advier caso fartuito ou força maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Em qualquer hipólese de aplicação de sanções, serã: 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 6 5 

da Lei n°. 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO 

CONTRATO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejara sua rescisão, com as consequência 

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77  a 80 da Lei n°. 8.666,93 e alteraçõc 

posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão deste ccntrato poderá ser: 
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1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nc 

incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada cor 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, exceto quanto to inciso XVII; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haj 

conveniência para a Administração; 

III —judicial, nos termos da legislação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão administrativa ou amigável Jeverá ser prececlid 

de autorização escrita e fundamentada cia autoridade competente; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O:; casos de rescE são contratual serão formalmeni 

motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ariripla defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Conforme o disposto rio inciso IX, do art. 55, da Lei 8.666'9. 

a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisã 

administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Lcgai, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSO A1)MINISTKATIIVOS 

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos iia forma prevista na art. 109, d i 

Lei n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DOS CASOS OMiSSOS 

Nos casos omissos serão aplicadas as normas estab1ecidas no Código Civil e Código d 

Processo Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DA PUBLICAÇÁ() 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçã de:;ie instrumento de Contrata, por 

extrato, no Diário Oficial dos Municípios, até o qui rito dia útil do mês seguirte ao d.e su r 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução 'Jeste Contrato será o da Justiç i 

Estadual da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

E por estarem de pleno acordo, assinani a presente instrumento contratual em três vias de igu 1 

teor e forma, para um só efeito. 

000072 

Avenida Octogonal, n° 684 - Jardim Paraíso - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP. 47.86 

CNPJ 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628-8900 - www.cmlem.ba.gov.br  



M 

LUIS EIflJimo MAGALIIA1S 

Luís Eduardo Maga1h -. 14 de dezembro de 2022. 

CÂMARA MUNICIP 	LUÍS EDt.ARIFO MAGALHÃES 

,-FERNANDO CARNEIRO DE AftAÚJ() 

CONTRAT PITE 

RDR1C1JES & BARBOSA ITDA 

JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTD SOBRINHO 

CPF SOB N°.450.363.064-49 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

—ç\c   

CPF: CPF:0,Lt.1. htt- (gO 
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MUN 

*ÁA 
1 	 # 

LUÍS EDUARDo MAGALIIÁ1S 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2022 

DISPENSA N° 015/2022 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2022 

OBTETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, 

desratização e descupinização geral contra insetos rasteiros e voadores nas áreas internas e 

externas da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com emissão de certificado de 

garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses. 

DATA DE ASSINATURA:  14 de dezembro de 2022. 

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 

CONTRATO: 021/2022 

CONTRATADA: RODRIGUES & BARBOSA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob no 00.571.934/0001-83, situado na AV Ruy Barbosa, no. 

909, Bairro Renato Gonçalves, Município de Barreiras/ BA. 

~10 	
VALOR: R$ 16.900,00 (Dezesseis mil e novecentos reais) 

VIGÊNCIA: 14/12/2022 a 31/12/2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

01.01.000 - Câmara Municipal 

101 - Programa Legislativo Forte e Atuante 

00 - Recurso Ordinário 

1.031.101.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros  -  Pessoa Jurídica 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 14 de dezembro de 2022 

SABRI  '  'JOONÇALVES 
Presidente da C ssão Permanente de Licitação 000074 
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Terça-feira 
20 de Dezembro de 2022 
2-Ano IX -N° 1846 Luís Eduardo Magalhães LEGISLATIVO 

Licitações 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  N° 067/2022 

DISPENSA  NC  015/2022 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2022 

OBTETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, 

desratização e descupinização geral contra insetos rasteiros e voadores nas áreas internas e 

externas da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com emissão de certificado de 

garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses. 

DATA DE ASSINATURA:  14 de dezembro de 2022. 

BASE LEGAL:  Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 

CONTRATO: 021/2022 

CONTRATADA: RODRIGUES  &  BARBOSA  LTI)A, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob n° 00.571.934/0001-83, situado na AV Ruy Barbosa, no. 

909, Bairro Renato Gonçalves, Município de Barreiras/ BA. 

VALOR: R$ 16.900,00 (Dezesseis mil e novecentos reais) 

VIGÊNCIA: 14/12/2022 a 31/12/2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

01.01.000 - Câmara Municipal 

101 - Programa Legislativo Forte e Atuante 

00- Recurso Ordinário 

1.031.101.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 14 dc dezembro de 2022 

SABRINI ARAÚJO GONÇALVES 
Presidente da Comissão Perman€ntc de Licitação 

000075 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTE3RDU0F2CZ0JGONZZCMT 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 


