
CAMARÁ DE VEREADORES DE POÇÕES
ESTADO DA - BAHIA

Rua Fernando Schettini, n° 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 343 l -1010
CNPJ 13.284.401/0001-62

f



CAMARÁ DE VEREADORES DE POÇÕES
ESTADO DA - BAHIA

Rua Fernando Schcttini, n° 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010
CNPJ 13.284.401/0001-62

CONTRATO DK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 01-03/2018.
Pregão Presencial n" 02/2018

COM RATO DK PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREAIMRKS E A EMPRESA
COOPERATIVA DK TRABALHO E
SERVIÇOS DO OESTE DA BAHIA -
COOTRASEOBA.

CÂMARA MUNICIPAL DK VEREADORES DK POÇÕES BAHIA, ESTADO DA BAHIA, snumi.i .1
Rua Fernando Schettmi, n° 49 -Centro - Poções - BA -Bu. inscrita no CNPJ, sob o n" I3.284.-101/OOOI-62 . de agora
cm diante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal, o Sr
Davi Soares Nascimento, brasileiro, casado, portador da cédula de Ident idade RG n" 04640856X3 SSP/BA.
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do listado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoa Tísica sob
n" 503.175,555-53 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, c a empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO K SERVIÇOS DO OESTE DA BAHIA - COOTRASEOBA.
situada à Rua Sào Sebastião, 421. sala 207 2U pav, Superior, líarrcirinlins - Barreiras BA. CEP: 47.800-352.
inscrita no CNPJ sob n" 23.473.409/000! -20, aqui representada pelo Sr". Thiayo Amaral Rangel, maior,
empresário, inscrito no CPF/MK n" 021.692.095-73 c RG n.° 10095X3891 SSP/BA, de agora em diante
denominado simplesmente. CONTRATADA, eonsoanle os lermos do Contrato Social que se integra a este
ajuste como se nele estivesse transcrito, se taxem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos lermos da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993. e suas alterações posteriores, e tendo em
vista o que consta no PRECAO PRESENCIAL N° 02/2018. as cláusulas e condições a seguir descritas;

l - C L Á U S U L A P R I M E I R A - DO OB.JKTO

1.1- Constitui objcto do presente contratação de Hmpresíi para Prestação de Serviços de Apoio à Câmara
municipal nos serviços de limpe/a, xeladoria patrimonial c apoio adminis t ra t ivo , conforme especificações,
lermo de referencia, quantidades c condições constantes no Anexo I do presente Edi ta l .

§ 1° - A Contratada ficará obriiíada a accilar, nas mesmas condições deste contraio, acréscimos ou supressões
na aquisição dos serviços objclo da presente licitação, de ate 25% {vinte c cinco por cento) do valor inicial
auiíili/ado do contrato, conforme An. 65 da Lei n" 8,666/93 com as alterações da Lei 8.X83/94.

§ 2" - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeio, a associação da contratada com oulrcm. a cessão
ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem corno a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

II - CLÁUSULA SECUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1- As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão por conta dos recursos
municipais da Dotação Orçamentaria a seguir especificada:

Órjiãii / Unidade:

Atividadc:
Elemento de Despesa:

Câmara Municipal

202- Manutenções dos Serviços da Câmara
3390.39 00.00- Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídico



111 - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO K COND1ÇÓKS DE PAGAMENTO

3.1 - O valor lotai do contrato c de R$ 85.842.00 (Oitenta e Cinco Mil Oitocentos c quarenta e Dois Reais).

3.1.1 C) pagamento através da apresentação da Nota I:iscal/Fatura no mínimo duas vias e após atestado de
execução ou medição dos serviços:

3.1.2 - O pagameníH acra pdi-celadmiienti' em e efetuado até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota
f isca ciun planilha tit1 nn'ili(,-ãn fins serviços prestados nu nica

g 1° - O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao(ii) CONTRATADO(A). pelo fornecimento
cfetivamente realizada, os valores unitários de cada procedimento, conforme tabela cláusula 01 deste
contrato

§ 1° - O preço ofertado na proposta do Contratado já estilo inclusos todos os custos que. direia ou
indirctamenic, impliquem ou venham a implicar no fie! cumprimento deste instrumenlo.

§ 2° - C) pagamento será efeluado. com base na apresentação de nota fiscal, cm 02 (duas) vias, após o devido
atestado de reali/ação dos serviços pela Contratada á Contratante e que constituem ohjeto do presente ajuste.
medição.

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal, o documento será devolvido.
imediatamente, para substituição e/ou emissáo de Nota de Corrcçào, esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de qualquer reajuste ou aiuali/acão do valor contratual.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 - O pra/o da reali/açào dos serviços será de 09 (Nove) meses, a partir da assinatura do presente contrato,

ij l" O p rã/o estabelecido nesta cláusula somente poderá ser prorrogado mediante solicitação por escrito da
Contratada, devidamente aceita pela Contratante e nus seguintes casos:

I - Ocorrendo motivos de forca maior ou estranha á vontade da Contratada, notificada a Contratante no
pra/o de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência;

II - Suspensão ou diminuição do ritmo dos serviços por determinação por escrito da Contratante.

§ 2" - Ocorrendo às hipóteses previstas nas alíneas a e b o contraio será prorrogado por igual período c
duração da ocorrência que tenha prejudicado a continuidade normal dos serviços contratados.

3 §" - O contrato poderá ser prorrogado em conformidade ao art. 57, inciso 11, da Lei S.666/9.1. conforme
interesse das partes

4.2 - Compelirá ao Conlratante proceder ao acompanhamento e fiscali/acão da entrega do ohjclo e registrar
todas as ocorrências c as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada á contratada,
objeiivando a imediata corrcção das irrcgularidades apontadas.

4.3 - Os produtos objclo deste Contrato serão fornecidos em embalagem adequada c entregues nos órgãos
interessados desta Prefeitura.

4.4 - A ação ou omissão, lotai ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

V - CLÁUSULA QLINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5 . 1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais •' Faturas em no mínimo cm 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme requisições emitidas pela Secretaria da Câmara até 02 (dois) dias úteis
antes da data do pagamento;



b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal c técnicu, devidamente credenciados, para desempenhar junto á
CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais í
técnicas inerentes ao contraiu c ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE
c a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá
comunicar o fato por escrito à CONTRATANTK. com antecedência minimii de 03 (ires) dias
corridos;

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por iodas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
uabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários. comerciais e outros afins, a eles não se vinculando
u CONTRATANTK a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade:

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTK ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamcnte, por seus propostos e/ou
empregadux não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento
feilo pela CONTRATANTK ou por seus prepostos.

c) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objcto deste
Contraiu, bem eomo também dos eventualmente executados por seus subcontratados;

O A CONTRATADA obriga-se a recompor lodo e qualquer serviço condenado pela 1-iscalí/ação da
CONTRATANTK, após a devida defesa, cm tempo hábil, sem prejuízo do pra/o final.

5.2 A CONTRATADA ainda deverá:

a) Responsabili/ar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes do sua culpa ou
dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade á fiscali/ação ou
acompanhamento pela Conlralantc:

b) Rcsponsabili/ar-se por quaisquer acidemes de que possam ser vitimas seus empregados e prepostos.
quando nas dependências Contratante, ou cm qualquer outro local onde estejam prestando os
serviços objcto desta licitação, devendo adotar as providências que. a respeito, exigir a legislação
cm

c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, lenha que ser apresentada,
para aprovação c implemcnlavao. sem ónus adicionais para a Contratante;

d) Rc.sponsabih/íir-se por iodas as despesas com impostos, seguros, laxas, tribulos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer naiurc/.a ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
salários c quaisquer ouiros encargos necessários à perfeita execução do objcto dcsla licitação:

e) Cumprir e !a/er cumprir as normas de segurança c medicina do trabalho, previstas na legislação
pertinente;

O Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objclo desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia c expressa autori/ação;

y) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais aios ou faios noticiados que envolvam a
Cunf raiada, independentemente de solicitação;

h) Cumprir iodas as leis e posturas. Federais, Estaduais c Municipais pertinentes e responsabili/ar-sc
por todos os prejui/os dceorremcs de infraçòes a que houver dado causa:

I) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como



responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;

j) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, c quando for o caso. com relação u
funcionários de terceiros contratados;

k) Kesponsiibili/ar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão toui] ou parcial nos recolhimentos
de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados,

1) Rcsponsabih/ar-se pelo ónus resultante de quaisquer acues, demandas, custos c despesas decorrentes
de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como
obrigar-se por quaisquer responsabilidade^ decorrentes de Jições judiciais que lhe venham a ser
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

m) Se houver aç:k> trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mante-la a salvo de reivindicações, demandas.
queixas ou representações de qualquer natuic/.a e. nào o conseguindo, se houver condenação.
reembolsará a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do pra/o
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efctivo pagamento;

n) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se reali/cm com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade.

VI - CLÁUSULA SKXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.2- Além das obrigações já previstas no presente contraio, a Contratante obriga-sc a:

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficia] Llctrònico do
Município de 1'oçõcs/HA. ale o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto
que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, $1" da Lei
8666-'93 cnm as alterações da Lei 8.883/94:

b) l:iscali/,ar o serviço prestado pela Contratada, dar soluções às consultas feitas, determinar as
providencias que lhe parecem cabíveis e anotar os fatos ou observações cujo registro se faça
necessário;

c) Emitir c atestar a planilha de Prestação de Serviços,

d) Pagar conforme estabelecido no Ldimí, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato,
na intcgralidíidc dos seus termos;

c) Designar, no alo da assinatura deste contrato, proposto para acompanhar c fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gcrenciar técnica c administrativamente o mesmo;

I) Fornecer, cm tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre c desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objcto deste contrato.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DO RKC.IMK K DA FORMA I)K KXKCUÇÀO

O regime de execução do presente contrato c de empreitada por global, atendendo a todos os
procedimentos do art. 73, me. I, das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei X.883''94.

§ 1° - Os serviços serão realizados no período de segunda à sexta, com possibilidade de se reduzir ou
estender mediante necessidade.

§ 2" - A Contratante poderá suprimir quaisquer das tarefas previstas nos serviços contratados sem que a
Contratada tenha direito ao pagamento de indentação, ou seja. a que tilulo for, se houver necessidade
de ampliação dos serviços, os custos serão levantado coin base nos preços unitários do orçamento ou
caso ele não haja, a Contratada fará a composição dele em comum acordo com o fiscal c um técnico da
Contratante.



§ 3" - Dependerá de prévia aulori/ação da Contratante por estrito, na hipótese do querer a Contratada
transferir a terceiros tulal ou parcialmente u presente Contraio.

§ 4° - A CONTRATANTE não poderá fazer qualquer modificação internas ou externas nos locais
L'M,ilK-k-eido em contrato, sem prévia aulori/ação da CONTRATADA executar serviços fora dos
padrões técnicos previstos pelu Contratante.

V I I I - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8. L- C) descuniprimenlo, parcial ou lolal, de qualquer das cláusulas comidas no presente contraio .sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas Leis 10.520/02 c X.666/93. garantida a previa e ampla defesa em
processo administrativo.

8.2. A CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas na Lei Federal S.666/93. A multa aplicada para a
mexixucào do contraiu terá os seguintes limites máximos:

8.2.1. 10% {de/ por cento) sobre o valor do contrato, em caso de deseumprimemo total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a eieluar o
reforço da caução, dentro de l (J (de/) dias contados da sua convocação.

8.2.2. 0.3% (zero virgula três por cento) ao dia, até o 30" (trigésimo) dia corrido de atraso no fornecimento,
sobre o valor do tbrnccinienlo não realizado;

8.2.3. 0,'/% (/ero v i rgu la sete por cento) ao dia. sobre o valor do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo;

8.3. A CONTRATADA responderá por qualquer dano ou prejuízo que causar, por acão ou omissão, ao
CON 1'RATANTE ou a terceiros, em razão da prestação dos serviços cobertos durante o período de garantia
dos equipamentos fornecidos.

§ l". O valor correspondente a multas ou índenizações contratuais será descontado da caução prestada para
cobertura do período de garantia do presente contraio, ficando obrigada a CONTRATADA a recompor o
valor da garantia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do reccbimcnio da comunicação.

§ 2"- Caso o valor das multas ou Índenizações ultrapasse ao valor caucionado, fica o CONTRATANTE
autorizado a cobrar a diferença ou o valor total, caso a caução não tenha sido reposta, independente da
cobrança judicial das multas e indenizaçòcs superiores ao valor caucionado da CONTRATADA.

§ 3°- A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda uni la tcra lmeme o contraio e
aplique as demais sanções previstas na lei.

L\l LA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE

A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão indircta ou local, sem prcjui/o á observância do cumprimento das clausulas c condições
estabelecidas neste contrato.

§ I". Periodicamente, o CONTRATANTE vistoriara as instalações do(a) CONTRATADO(A) para verificar
se persistem as mesmas condições técnicas básicas doía) CONTRATADORA), comprovadas por ocasião da
assinatura deste contrato.

§ 2". Qualquer alteração ou modificação que importe cm diminuição da capacidade operativa do(a)
CONTRATADO(A) poderá ensejar a rescisão deste contrato ou a revisão das condições ora estipuladas.

§ J" A flsralízaçlo exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora contratados não eximirá o(a)
CONTRATADO(A) da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE ou para com os pacientes c
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

§ 4". Hm qualquer hipótese c assegurado ao (a) CONTRATADO (A) amplo direito de defesa, nos termos das
nornws gerais da Lei fí.()fifi''93.



X - CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 A inexeeucão total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seçào V, Capítulo III das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.

10.2- A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas
Leis 10.520/02 c H.666/93.

10.3- Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do arl. 78 da Lei 8.666 93. sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuíxus regularmente comprovados que houver sofrido.

10.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contraio nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRI.MEIUA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ILL fi vedado á CONTRATADA transferir esie Contrato u terceiros.

11.2 Após a assinatura deste Contnito. toda comunicação entre o CONTRATANTE c a CONTRATADA
será t cila através de correspondência devidamente registrada.

11.3. São partes intcgianlcs deste Contrato o Pregão Presencial n" 02/2018, incluindo as condições ali
esiabclecidas e as correções e esclarecimentos feitos durante o processo licilatórin, bem como as Propostas de
Preços da CONTRATADA, além dos Anexos ao Edital do Pregão Presencial n° 02/201 8

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - FORO

12.1- As partes elegem o Foro da Cidade de Poções, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contraio, das testemunhas.

12.2- H, por csuirem assim justos e contratados. Urinam o prosenic contraio em O^flrès) vias de igual teor c
forma na presença, que subscrevem depois de lido c achado conforme.

Povoes. 28 de Março de 20] 8.

DAVI SOARES NASCI M
CÂMARA MUMCIPAL DE VEREADORES DE

CONTRATANTE

COOPERATIVA DE TRAÍWIJIOf Shl
C

TESTEMUNHAS:

DA BAHIA COOTRASEOBA
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CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
ESTADO DA-BAHIA

Riu Fernando Sthcllini. n" 49 - Ceniro - Poções - BA - CliP 452WHKM) Tck-fonc: (77) 3431-KH(l
CMM 13.284.401/0001-62

RESUMO DO CONTRATO N" 01-03/2018

OBJETO: Contratar empresa para prestação de serviços de apoio a Câmara Municipal nos
serviços de limpeza, zeladoria patrimonial e apoio administrativo de acordo com as
especificações constantes no edital e seus Anexos.

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DO OESTE DA BAHIA -
COOTRASEOBA
CNPJ n" 23.473.409/0001-20.
RS 85.842,00 (Oitenta c Cinco Mil Oitocentos e Quarenta c Dois Reais)
Endereço: Rua São Sebastião, 421, sala 207 2" pav. Superior, Barreirinlias — Barreiras —
BA, CEP: 47.800-352.
Representado por: Thiago Amaral Rangel

Celebrado no dia 2 8 / 0 3 / 2018.
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DAVI SOARES NASCIMENTO
PRESIDENTE

l*
X 2
Q £



Segunda-feira, 02 de Abril de 2018 | Edição N ° 266 | Caderno l

DIÁRIO ft OFICIA
( A M VIM MUNICIPAL I)i: POÇÕES
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/pocoes/

CAMARÁ DE VEREADORES DE POÇÕES

ESTADO DA-BAHIA
Rua Fernando Schettini, n» 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAI, N" 02/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara de
Vereadores de Poções, após análise das propostas
apresentadas, decidiu ADJUDICAR o Pregão Presencial N°
02/2018 que tem por objetivo: Contratar empresa para
prestação de serviços de apoio a Câmara Municipal nos
serviços de limpeza, zeladoria patr imonial , portaria e apoio
administrativo de acordo com as especificações constantes
no edital, conforme parece jurídico, sendo a empresa que
apresentou o preço de mercado: COOPERATIVA DE
TRABALHO E SERVIÇOS DO OESTE DA BAHIA -
COOTRASEOBA, Inscrito no CNPJ n° 23.473.409/0001-
20, vencedora do lote global no valor de R$ 85.842,00
(Oitenta e Cinco Mil Oitocentos c Quarenta e Dois Reais),
obedecendo às disposições contidas no edital, elaborado com
base na Lei 8.666/93, com as alterações da Lei 10.520/02.
Submete, entretanto, esta decisão à superior deliberação do
Senhor Presidente da Câmara de Vereadores. --S

Poções, 28 de Março de 20 l K.

Danilo dos Santos Barreto

Nara Andrade dos Nascimento Macedo
Membro

José Manoel Rocha Barreto
Membro
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CAMARÁ DE VEREADORES DE POÇÕES

ESTADO DA-BAHIA
Rua Fernando Schettini, n^ 49 - Centro - Poções - BA- CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2018

6

c

O Presidente da Câmara de Vereadores de Poções HOMOLOGA o s
Pregão Presencial N° 02/2018 que tem por objetivo: Contratar
empresa para prestação de serviços de apoio a Câmara Municipal
nos serviços de limpeza, zeladoria patrimonial, portaria e apoio
administrativo de acordo com as especificações constantes no edital,
conforme parece jurídico, sendo a empresa que apresentou o preço
de mercado: COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS
DO OESTE DA BAHIA - COOTRASEOBA, Inscrito no CNPJ
n° 23.473.409/0001-20, vencedora do lote global no valor de R$
85.8420,00 (Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Dois
Reais), obedecendo às disposições contidas no edital, elaborado com
base na Lei 8.666/93, com as alterações da Lei 10.520/02. Submete,
entretanto, esta decisão do Senhor Presidente da Câmara de
Vereadores.
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Poções, 28 de Março de 2018.
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Davi Soares nascimento
Presidente da Câmara de Vereadores



Tribunal de Contas dos Municípios doflfctado da Bahia

TCM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 02/05/201816:21:20

Contratos

Unidade: Camará Municipal de POÇÕES

Competência: 03/2018

Contrato: 01-03/2018 Valor: R$85,842,00 Assinatura: 28/03/2018 Início Execução: 28/03/2018 Vencimento: 31/12/2018

Dispensa/lnexigibilidade: CIC/CNPJ: 23473409000120

Licitação: PP02/2018 Moeda: Real Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIC Publicação: 02/04/2018 Exame Prévio: Sim

Contratado: COOTRASEOBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DO ESTADO DA BAHIA

Objetivo: Contratar empresa para prestação de serviços de apoio a Câmara Municipal nos serviços de limpeza, zeladoria patrimonial, portaria e apoio administrativo de acordo com

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação

33903900 03/2018 1/1/39/2/2002/31/1/33903999/100

Total Obra e Serviço de Engenharia: R$0,00

Total Fornecimento de Mão de Obra: R$0,00

Total Demais Contratos: R$85.842,00
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* Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

TCM SIGA-Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 02/05/2018 16:21:04

Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camará Municipal de POÇÕES
Competência: 03/2018

Tipo: Licitação

Licitação: Data Início: Modalidade: Valor:

PP02/2018 12/03/2018 Pregão presencial R$85.842,00

Objeto: Contratar empresa para prestação de serviços de apoio a Câmara Municipal nos serviços de limpeza,
zeladoria patrimonial, portaria e apoio administrativo de acordo com as especificações constantes no edital.

CGC Vencedor:

COOTRASEOBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E 23473409000120
SERVIÇOS DO ESTADO DA BAHIA

Contrato Vencimento Valor

01-03/2018 31/12/2018 R$85.842,00

Total dos Contratos: R$85.842,00

Página 1 de 1 Contratos por licitação / Disp.



Tribunal de Contas dos Municípios d^fctado da Bahia

TCM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 02/05/201816:21:40

Certidão de Contrato

Unidade: Camará Municipal de POÇÕES
Competência: 03/2018

Contrato: 01-03/2018

Número Tipo Emissão Validade Descrição*

00269/2018.E
145374644/2018
20180224211413613139
20180486297
68F6.A97C.6743.ABAF
68FG.A97C.6743.ABAF

Fazenda Municipal
Justiça do Trabalho
FGTS
Fazenda Estadual
INSS
Fazenda Federal

18/01/2018
28/02/2018
24/02/2018
28/02/2018
18/01/2018
18/01/2018

18/04/2018
26/08/2018
25/03/2018
28/04/2018
17/07/2018
17/07/2018

Obrigatório somente para tipo "Outros1
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