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PÁGINA CERTIFICADA

13 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA 

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 172/2022 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa 
- Bahia – CONTRATADO: Empresa ADRIANO BATISTA DA ROCHA - ME, inscrita no CNPJ: 
03.470.395/0001-84. – OBJETO: Aquisição de Materiais e Tecidos Para Atender as Necessida-
des do Município de Bom Jesus da Lapa. O valor global é R$ 36.253,70 (trinta e seis mil duzen-
tos e cinquenta e três reais e setenta centavos), com vigência dia 12/04/2022 até 31/12/2022, 
(Artigo 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/21). Data da Assinatura: BJ Lapa, 12/04/2022 – Fabio 
Nunes Dias – Prefeito Municipal.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
121/2022

O Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Fe-
deral nº 14.133/21 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a ratificação efetivada 
do Processo Administrativo nº 172/2022, Dispensa de Licitação n° 121/2022, referente à con-
tratação direta da pessoa jurídica ADRIANO BATISTA DA ROCHA - ME , inscrito no CNPJ: 
03.470.395/0001-84, visando a Aquisição de Materiais e Tecidos Para Atender as Necessidades 
do Município de Bom Jesus da Lapa, no valor global de R$ 36.253,70 (trinta e seis mil duzentos 
e cinquenta e três reais e setenta centavos), com base no com base no art. 75, Inciso II, Lei 
14.133/21.

Autorizo, portanto, o objeto de que trata a presente exigibilidade de licitação.

Bom Jesus da Lapa, 12 de abril de 2022.

Fabio Nunes Dias
Prefeito Municipal

COM UM CONDUTOR HABILITADO, conforme descrição completa constante do Edital da 
CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2022 e proposta de preços apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA JURÍDICA:4

O presente contrato, de natureza administrativa e sem vínculo de emprego é regido pelas 
disposições da Lei Federal nº 8666/93 com as alterações subsequentes, e pelos dispostos nos 
artigos 525, 593 e seguintes, combinado com o art. 730 e seguintes do Código Civil vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA –DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços serão prestados de forma indireta pelo regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.

4.1- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o preço ajustado entre as partes confor-
me procedimento de Credenciamento, por meio da Chamada Pública nº 008/2022, estando in-
clusos gastos com pneus, peças, manutenção, impostos, taxas e outros dispêndios necessários 
à realização do objeto contratado, a exceção do combustível que será por conta do Município;

4.2- O valor total deste contrato, de conformidade com seus anexos quantitativos e o proce-
dimento de Credenciamento correspondente à Rota especificada, com o valor mensal estimado 
no lote 68 de R$ 8.540,40 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos), totalizan-
do o importe de R$ 76.863,60 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta 
centavos)), conforme proposta de preço especificada na Cláusula Primeira deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será realizado pelo município, mensalmente, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal ou Fatura, através de deposito em conta corrente indicada pela contratada.

5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, a Ordem de serviço 
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para confe-
rência dos serviços realizados. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o paga-
mento passará a fluir após a sua reapresentação.

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 

outros CNPJs.

5.5. A Contratada deverá manter as condições de habilitação durante todo período do con-
trato.

5.6- Os pagamentos poderão ser efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRA-
TADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma.

5.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação.

Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
CLAUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES


