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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 068/2022 

DISPENSA N° 016/2022 

CONTRATO N°. 022/2022 

Compromisso celebrado entre 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 Imperi.I, Luís Eduardo 

Magalhães - BA, representada pelo Presidente FERNANI)O CARNEIRO DE ARAÚJO, 

brasileiro, inscrito CPF/MF no 039.770.095-40, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa RODRIGUES E BARBOSA LTDA, pessoa jurídica de d:reito privado, inscri:a no 

CNPJ sob n° 00.571.934/0001-83, situada na Av. Ruy Barbosa, bairro Renato Gonçalves, 

Barreiras/BA, representada pelo Sr. José Rodrigues do Nascimento Sobrinho, inscrito no CPF 

sob n°.450.363.064-49, doravante denominada CONTRATADA, com as normas contidas na 

Lei Nacional n°. 8.666/1993 (e alterações posteriores) Lei Complementr no. 123/2006 e suas 

alterações posteriores, no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2022. DISPENSA J° 

016/2022, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização/ desinfecção 

de ambientes de toda área interna da Câmara Municipal de Luís Eduardc Magalhães/BA, 

abrangendo todos os setores, gabinetes, banheiros. hoil e corredores. A empresa deverá 

utilizar produtos de alta eficácia que contribua para o combate de micro-crganismos como 

bactérias, vírus, fungos, protozoários e eliminar o vírus do COVID19. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

A empresa contratada deverá realizar a aplicação de produtos de alta eficácia que 

contribua para o combate de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, 

protozoários e eliminar o vírus da COVID19. 
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A solicitação do serviço será mediante prévia solicitação da Diretoria 

Administrativa. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei Nacional n°. 8.666/1993 (e 

alterações posteriores) Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alterações posteriores, Lei 

Estadual n°. 9.433/2005 no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2022, DISPENSA N° 

016/2022, na 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- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO GLOBAL. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar os pagamentos, observadas as disposições do item próprio deste CONTRATO; 

b) designar representante para relacionar-se com a CONTRATADA como responsável p.1a 

execução do objeto. 

c) supervisionar o objeto deste contrato, exigindo presteza no fornecimento e correção das 

falhas eventualmente detectadas; 

d) permitir acesso da CONTRATADA ao local da entrega dos materiais; 

e) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil. Com  relação ac 

fornecimento do objeto; 

f) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, o, entendimentos sobre o obj(tc 

contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações legais e contidas no 

termo de referência: 

a) Entregar o objeto/prestar o serviço do contrato de acordo com as especificações, os quais 

deverão ser sempre de boa qualidade, segundo os padrões definidoA- los órgãos de controle 
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de qualidade e padronização, no que couber, considerando-se as disposições da Lei i.°  

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) quanto às responsabilidades dos licitan:es 

enquanto fornecedores e/ou prestadores de serviços nos casos de sinistros que acarret( m 

danos à Câmara Municipal, inclusive com a inversão do ônus da prova; 

b) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, Jeniandas, custos e despesas decorren es 

de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados OU prepost S, 

obrigando-se, igualmente, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais )U 

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

cumprimento do contrato ser firmado; 

c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obri;ações soci iis 

previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigand 3-se a saldá-los na poca prCpi ia, 

vez que seus empregados não manterão ne:ih'ni vínculo empregatício co--n a 

CONTRATANTE; 

d) Assumir a responsabilidade por todas as providência; e obrigações eslabelecid2s ria 

legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vílin as 

os seus empregados quando da entrega 

Dos itens/ materiais/ ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependênc a ia 

CONTRATANTE, inclusive por danos causados a ter ceircs; 

e) Assumir todos os encargos de possível demanda tabalhista, cível ou penal, relaciorta(;la ao 

fornecimento originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

O Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes d.a realização ia 

contratação; 

g) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, pocerá veicular qualquer iblicidade u 

informação citando a CONTRATANTE sem a prévia auto:riz ação da mesma; 

h) Indicar uma pessoa hábil para contato direto ccm o gestor, a fim de resolver tod ts as 

questões referentes ao bom andamento dos materiais; 

i) Manter, sempre por escrito com a CONTRATANTE, os entendimentos sobre o O1*tO 

contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, ::uos 
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entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo náxirno de 03 

(três) dias úteis; 

j) Manter todas as condições exigi Jas para haiiitação e qualificação exigidas pio 

ordenamento jurídico, durante a vigência do contrato; 

k) Prestar garantia aos materiais/ serviço em razão dc objeto desta contratação/ Licitação e  S4 rá 

complementar à legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo à ínsiao 

ser conferida mediante termo escrito; 

1) Utilizar produtos de alta eficácia que contribua para o combate de micro-organismos (:olao 

bactérias, vírus, fungis protozoários e eliminar o vírus da COVID19. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O valor total para o presente ajuste é de R$ 17.050,00 (Dezessete mii e cnquenta reais) par i a 

aplicação, de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços. 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO UNIDADE 	QUANT. CLASIF1CAÇi0 ITEM 

Contratação de empresa 

especializada 	para 

prestação de serviços de 

sanitização/desinfecção 

de ambientes de toda 

área interna da Câmara 

Municipal 	de 	Luís 

Eduardo 

Magalhães/ BA, 

abrangendo 	todos 	os 

setores, 	gabinetes, 

banheiros, 	holi 	e 

corredores. A empresa 

APLICAÇÕES 	1 SERVIÇO 

17.)50,00 R$17. 
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deverá utilizar produtos 

de alta eficácia que 

contribua para o 

combate de micro- 

organismos 	como 

bactérias, 	vírus 

(inclusive coronavírus), 

fungos, protozoários, 

deixando um ambiente 

livre 	de 	micro 

organismos nocivos. O 

serviço será executado 

mediante solicitação 

prévia da Diretoria 

Administrativa. 

VALOR TOTAL: R$ 17.050,00 ( ezessete mil e cinquenta reais) 

o 	SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O preço proposto se 'á fixo E' irreajustável durante a vigência 

do Contrato. 

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

comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d". cio inciso .I, do 

art. 65, da Lei n° 8.666/ 93. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

O objeto/serviço deste contrato será recebido por Comissão ou Setor (es) designados para este 

fim, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto deste contrato nos locais e:;pecificados pela 

CONTRATANTE e da Nota Fiscal de-vidamente discriminada, em nome do órgão requsitan1:e 

mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório. 
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b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quaiiiclade e demais especificações, para 

efeito de testes e verificação da conformidade do bem com as exigências de81;e instrumento e 

da proposta, bem como consequente aceitação, procedendo-se observações, se necessário e, 

ainda, as disposições dos artigos 73 ao 76 da Lei 8.666/93. 

c) O prazo para testes e recebimento definitivo será de 30 dias (já incluí d.0 o prazo para 

recebimento provisório), a partir da entrega do objeto pela (-')NTRATADA. 

d) No caso de o objeto ser entregue incompleto ou presentar alguma desconformidade 

passível de ser sanada, o prazo de recebimento defirit; o p.ssará a contar r.a sua totalidade, 

a partir da correção da pendência. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO 

A empresa contratada deverá entregar/ prestar o objeto/serviço deforma imediata na Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães/ BA, de acordo com a necessidade e rnpre medianl:e 

prévia solicitação do setor responsável. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o 15° (dé(1imo quinto) dia. úd.l, 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 do Banco, 

da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto da contratação •- em 

moeda corrente nacional, por intermédio da Ordem Bancária e de acordo coai as condições 

constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTA'I ANTE. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá 

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

rasuras, a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CNPJ no 

04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microe:Ttpre;as e Empresas da Pqueno ?orte 

- SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente om a Nota Fiscal/ satura, a devi 1a 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte d. tributos e contribuiç'es, conforme 

legislação em vigor. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A nota Fiscal/Fatura cDrrespondente será examinada 

diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente ate5 tará a entrega 

dos itens/materiais/prestações de serviços e liberará a referida 'Jota Fiscal/Fatura para 

pagamento se cumpridas pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e legais. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou ci:rcinstância que 

impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida p€10 Fiscal à CONTRATADA ( o 

pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Ne;ta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regula:rização da situação u 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATA .TTE. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - No caso de incorreção dos documentos apreserLl:ados, inclusive 

na nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos á CONTRATADA para as correções solicit idas, 

não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A atualização monetária dos pagamentos devidos pio 

Contratante, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da tJo 'La 

Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variaçcio do INPC do IBGL 1  to 

rata tempore. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FIANCE1R( )S 

Os recursos para custeio da(s) despesa(s) decorrente(s) da contratação corre:rá(ão) por coi iLa 

de recursos financeiros próprios à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

01 .01.00 - Câmara Municipal 

101 - Legislativo Forte e Atuante 

1.31.101.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.9.0.39.00-00 - Outros serviços terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

O contrato terá prazo de validade de 16 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 202, 

asseguradas todas as garantias previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
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O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato será exercida pelos Senhores. Tell na 

de Souza e Renato Lopes dos Santos Silva, conforme Portaria n°. 040 de 04 de fevereiro de 

2022, ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar a execução dos serviços objeto 

deste contrato, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências q ie 

surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas u 

defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, confoime deter mi na 

o art. 67 da lei n° 8.666.1993 ,e suas alterações. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusi va 

responsável pelo objeto do contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais am1a e com plt 1:a 

fiscalização do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentio Jo 

prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do subsbtuto inerentes ao contra -:O, sem. 

que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa ativida de 

de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 

CONTRATADA que é total e irrestrita em fornecimento do objeto, inclusive pei ante terceirs, 

respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade )U 

desconformidade observada na execução do Contrato. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, (rn 

nenhuma hipótese, em corresponsabiidade da CONTRATANTE ou de seus agEnt s, 

prepostos e/ou assistentes. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os materiais objdo deste Contrato, deverão es -ar 

rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órg OS 

competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição impicar a 

recusa dos mesmos, bem como seu devido refazimento e/ou adequação, sem que caibi a 

CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

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

Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE pí rã 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto rio § 2°, do art. 67, ' a J n° 8.666/93 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsab-ilizada a CONTRATADA, esta. Sem 

prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n('8.666/93, poderá sofrer as seguiri:(,-s 

penalidades ou sanções: 

a) advertência por escrito; 

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

atualizada, sem prejuízo da aplicação de outros 1;ansões Previstas  no art. 87, da lei n° 

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

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

total das obrigações acordadas; 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fscai/Fatura referente aos produtos 

em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação, ressalvadas aquelas 

obrigações para as quais tenham sido fixadas penalic.ades especificas; 

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até trigésimo dia, quando da entrega de (s) 

produto(s) solicitado(s) fora do prazo estipulado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, incidente sobre a quantidade que deveria tr sido entregue, contado a partir tO 

primeiro dia de atraso. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando decorridos 13 dias, ou 

mais, de atraso multa de 1% (um por cento) pelo atras, nos 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; 

f) multa de 10% (dez por cento) sobr o valor total da contratação, nos casos de rescisão 

contratual por culpa da CONTRATADA. 

g) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor toi;al da contratação, no caso de inexecução 

total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a qual será aplicada gradualmente, 

conforme a gravidade da infração. 

h) Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de uís Eduardo 

Magalhães/BA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto peidrem os rnotiv 
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determinantes da punição, a pessoa juídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 

7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sijeitará a licitan :e às penalidades 

e sanções previstas na Lei Federal n° .666/93 e suas alterações pelo não :umprimento de 

quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a 

possibilidade de aplicação de outias, previstas na Lei n° 8.666/193. inclusive a 

responsabilização da CONTRATADA por eventuais ç  erdas e danos causados à 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A mu] ta deverá ser recolhida no prazo má drno de 10 (&z) 

dias corridos, a contar da data do recebim?nt da comunicação enviada pc.a 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descc ntado na Nota 

Fiscal/Fatura ou do crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, 

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

na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - As sanções previstas neste contrato são independentes entre 

podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativariierrte, sem p:rejuízo d? outras medidas 

cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Não será apli:ada multa se, jus ificadamente € 

comprovadamente, o atraso do fornecimento dos materiais advier de caso fui tuito ou força 

maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, srão assegurados 

à CONTRATADA o contraditório e a aTnpla defesa 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas ju5tific&th s, nos casos previstos no art. 65 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO E REScISÃo DO CONTRATO 
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A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com E s consequênc as 

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a BO cia Lei n°. 8.66(/3 e a1teraç es 

posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão deste contrato poderá se-r: 

1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administra ção, nos casos enimerado; r os 

incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, riotificaridose a contratada C( :m 

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

II - amigável, por acordo entre as pc rtes, reduzida a terr:ID no processo, desde que h Lja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão administrativa (Y1 amigável deve:rá ser precedi ia 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade conipeb?nte; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivac (s 

nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, cia Lei 8.666/9, a 

CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRAT .NTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Lega:.. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos - ia forma prevista no art. 109, J.a 

Lei n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSO 

Nos casos omissos serão aplicadas as normas estabelecidas no Código C.1,41 e Código :.e 

Processo Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contratc, 

extrato, no Diário Oficial, até o quinto dia útil do mês segiinte ao de sua assinatura, p a 

ocorre no prazo de 20 dias daquela data. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
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LUÍS EDUARDo MAGALIIA1S 

O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato se:á o da jistça 

Estadual da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias d.e 

igual teor e forma, para um só efeito. 

Luís Eduardo Magalhã' 	16 de dezembro de 2022. 

MAV 0" 
CÂMARA MUNICIPAL  D'T  EDUARDO MAGALHÃES/BA 

FERNANDO C NEIRO DE ARAÚJO 
CONTRATANTE 

CONTRATADA. 
RODRIGUES E BARBOSA LTDA 

JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO 
CPF SOB N°.450.363.064..49 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 
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# LUÍS EDUARDO MAGALIIAES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 068/2022 

DISPENSA N° 016/2022 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

sanitização/desinfecção de ambientes de toda área interna da Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães/BA, abrangendo todos os setores, gabinetes, banheiros, 

holi e corredores. A empresa deverá utilizar produtos de alta eficácia que contribua 

para o combate de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, protozoários e 

eliminar o vírus do COVID19. 

DATA DE ASSINATURA:  16 de dezembro de 2022 

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

CONTRATO: 022/2022. 

CONTRATADA: RODRIGUES E BARBOSA LTDA, pessoa jurídica de direito 

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

bairro Renato Gonçalves, Barreiras/BA, representada pelo Sr. José Rodrigues do 

Nascimento Sobrinho, inscrito no CPF n°450.363.064-49. 

VALOR: R$ 17.050,00 (Dezessete mil e cinquenta reais) 

VIGÊNCIA: 16/12/2022 a 31/12/2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

01.01.000 - Câmara Municipal 

101- Legislativo Forte e Atuante 

00 - Recurso Ordinário 

1.31.101.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 16 de dezembro de 2022. 

/ 
' 	b 

SABRINI vl AUJO JINÇALVES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira 000072 
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1)iio OficiI c.' 

LEGISLATIVO Luís Eduardo Magalhães 
Quarta-feira 
21 de Dezembro de 2022 
3-Ano IX - N° 1847 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2022 

DISPENSA N° 016/2022 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

sanitização/desinfecção de ambientes de toda área interna da Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, abrangendo todos os setores, gabinetes, banheiros, 

holl e corredores. A empresa deverá utilizar produtos de alta eficácia que contribua 

para o combate de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, protozoários e 

eliminar o vírus do COVIDI9. 

DATA DE ASSINATURA:  16 de dezembro de 2022 

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

CONTRATO: 022/2022. 

CONTRATADA:  RODRIGUES E BARBOSA LrDA, pessoa jurídica de direito 

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

bairro Renato Gonçalves, Barreiras! BA, representada pelo Sr. José Rodrigues do 

Nascimento Sobrinho, inscrito no CPF n'450.363.064-49. 

VALOR: R$ 17.580,00 (Dezessete mil e quinhentos e oitenta reais). 

VIGÊNCIA: 16/12/2022 a 31/12/2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

01 .01 .000 - Câmara Municipal 

101- Legislativo Forte e Atuante 

00- Recurso Ordinário 

1.31.101.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 16 de dezembro de 2022. 

SABRINI ARAÚJO GDNÇALVES 
Presidente da Comissão Permanente de-Licitação e Pregoeira 
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