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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 02/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EDUTEC
CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua da Olinda, s/n, centro, ENTRE RIOS * BA, inscrito no CNPJ sob número
14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo PREFEITO, o Sr. ElIZIO FERNANDES
RODRIGUES SIMÕES, portador da carteira de identidade de n° 01740545-99 - SSP-BA,
CPF 261.542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a EDUTEC
CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, inscrita
no CNPJ sob o n° 10.616.593/0001-79, situada na Rua Conselheiro Saraiva, n° 217, Centro,
Alagoinhas - Bahia, CEP: 48.010-020, neste ato representada por FABRIZIO LEANDRO
FONSECA FÍSCINA, brasileiro, casado, portador do RG n° 6.624.591-56, SSP/BA, inscrito
no CPF sob o n° 716,714.205-00, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas cláusulas
seguintes:
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O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se peia Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

Proposta apresentada pela CONTRATADA em 16 de março de 2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de
fornecimentos entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa EDUTEC
CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME realize
a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR COM MATRÍCULA
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS GERADAS PELO PÚBLICO USUÁRIO DA REDE
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, INCLUINDO LICENÇA DE USO E
CAPACITAÇÃO, conforme especificações do Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados
nos processos administrativos n° 070/2017, a qual fora declarada vencedora após
homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 02/2017.
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ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

UND. QUANT.

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO,
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO
ESCOLAR COM MATRÍCULA PARA
MÊS
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS GERADAS
PELO PÚBLICO USUÁRIO DA REDE ESCOLAR
DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, INCLUINDO
LICENÇA DE USO E CAPACITAÇÃO

12

PREÇO
UNIT.

PREÇO

TOTAL

R$ 12.000,00 R$144.000,00

1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1. ° e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.

1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega,
transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto desta licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:

a) O objeto deste contrato será entregue pela empresa contratada, para qualquer
quantidade após solicitação, nos endereços constantes da ordem de fornecimento.
a.1) O fornecimento deverá ser executado atendendo as normas técnicas de
acordo com a legislação pertinente.
b) Assegurar a boa qualidade do produto;

c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste

edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;

f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
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h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
presente licitação;

i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
j) Manter os profissionais alocados aos serviços devidamente identificados e
uniformizados, fornecendo os uniformes, vedado o desconto dos respectivos custos nos
salários;

Ir

k) Disponibilizar equipe de suporte por chat, videoconferência ou mensagens
eletrónicas durante o período de segunda-feira a sexta-feira dentro dos horários de 8h as
12h e 14h as 18h.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e
custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas
e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do
objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do

objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
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c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará
a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas
previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. - O valor do presente contrato é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e
quatro mil reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela
CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto

deste instrumento.

4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador
competente.
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4.3. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,
dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o
contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CND de INSS, da CRF de
FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal e
municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

4.4. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra
uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser
alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de
aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa
oficial.
4.5. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o
caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes,
editadas pelo Governo Federal.
4.6. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os
mesmos serão reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço
fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço,
aplicando-se sobre o preço proposto.
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4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial
comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se
presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

A
4

«?

m

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentaria:

Projeto atividade
2.040

Elemento da despesa
3.3.9.0.39.00

Fonte de recurso
01/15

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,
respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer
indenização, nas seguintes hipóteses:

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de fornecimentos”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente
comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem
prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes
motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente
prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno
direito, mdependentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo
das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada
pela lei n.° 8.883/94.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta,
na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material,
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não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do CONTRATO, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE
PARÁGRAFO TERCEIRO

- Ficando comprovado, depois do negócio realizado

e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços
valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais
e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento
de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em
sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o

contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:

t

b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no
prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de s, limitadas a
20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de
atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas
desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Entre Rios pelo período
máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7o da Lei n° 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não
previstas no art. T da Lei n° 10.520/2002.
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de
reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração
cometida pelo adjudicatário.

i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do
fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Entre
Rios.

j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de
multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem
sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida
de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração
Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras
penalidades.
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10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de Entre Rios, as demais
penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO

11.1. - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial no
prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2.

- Este

contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos

omissos, a Lei n° 10.520/02, subsidiada a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Edital de Pregão Presencial n° 02/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da
Comarca de ENTRE RIOS, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando
ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
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E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias
de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e
legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA. 27 de março de 2017.
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ba.ha »c*.nrg.br i
Conddibj.

UA 5 «k Julho ik 2017

A\TÒN|D ALVhS Dfc LIMA

Prc-jí.ici.i*

AVISO Dt ALTERAÇAO
fRKf.ÀO PRFSEVf lAl N1 2V21M7
?«c feitura Municipal, cm iCOi'do cum n Te» »i# A.66693 e
IU.52U02, lomn puWw a SUSPtNSÁO ik* PP 25/201’/, tipo monor
dc pícçoir [wua Jtjuisiçá«3 dc
píL-ço p«w itcnv. «*uj«> ubjdo c o
toidov para aundci Aí ncccs&idikka da Prefeitura Municipal e seus
órpáos, «fUc ocorrcnii m> efo 1 2-'ll 7/201 7 ;'uí 09.001». visíu mxcssidiuJc
dc alteração do termo dc reteiéocií. Ticando Inaruda a RJZ-ABP.RTUILA de>ie mçsr.to certame f»ara 0 Jiu 2M17.-2UI7 a.*» 0V4K)h na
JTaçD Jovipo Arsctlto da Sil»'# bilho. nA 53- A. CoralcúhA'HA. O
ndiiril encontm-se na &cde cteÿa Preíeilura ou slra**ét do e-mail liL'ilacocsid
b:i gi»»' h|-. Os dem»is Htits Jc*sl«* pnv
ec»so serio puhliearlos no DOM twww condcubn.ba.:o.org.hrl.
A

("«wi.kúbK.

HA

‘

«In Julh«s i-Jc "'Cri '7

ANIÒMO ALVfcS DL LIMA

EXIRjViOS 1>L

AVISO

CONCORIIt N<'IA N*

ti-lt*ripn<: i'75j 342»)- »).»:.

f .lire Rí.K - F'A '•d*.- JUíIH. d,- .!IH '

CONTRATOS

C.LtilTON LU12

A Pieíeiluiíi Municipal Je Futrf PKV Ela kmia publico
seguinte!* coulnilii>'
CuBtnh» òK n" naí
EDIJT L*.f CONSUt.TOR’A l-M TDUC,V
CÃC' F TF/.-NOl/XilA E>A INF OKMAÍ/ÁO MDA. íDMIíHI «*RT «
CNPI: 10 616.59 VLUJfPl -"fí. L*UJO objeto é o Coim .IUÿ-ÿU dc emproe.
p:u-y ;L preÿtacSo de serviço? ff tocnçíii». impl.mPr.çfto. w'iin!llfj)1<'.
viqisirCc e main,icriç:U> *.1c vhlcnia rlc çcMji* ç.v.r>l«n c
nr&lncula
pum HiL-iKÉirirenV n> ilíinniuLs JÿL-IMII.I |H\u pio'ico ias!*ÿi CIJ *ei*e
escolar du numikipiu I!L linirc línÿ. incU*:tul*v iic.:;iç:i ilc m>i c ca
?7.<H.2()I7
;i
IJ:ICÍLKíO Vilin RV I 14 IKJÍ/.Hif Vivcricu Je
j*.01*.20JK.
Com rato dc rr- iKl.VOO-7. FFUNANDFS DIsUímUlfKHl \ TiF. LlVKCJS DO NllRDESTI
.'TDA. .nsc ril*. vilre r« C NPJ
I9.442.427.0U0J-/8, ru o ob CIM C U K>ni.Oink*alri <1c livros do urojelo ler e jpieivLrr pum nrÿriJer íL p role «sores c ahi"ot do enonn
infanlil (3. 4 c í Jiiosj tlu rerL Jnumcipcil dc cilÿLúo Jc E.nlrc Riiks
Flahij. Valgr RS I55.WO.UO. Vpcoa «Je II OL-'OlT
? I.D.ViUPf .
CnnPxito de n" OCH-'IOJ". CM. Al MKIDA LPP. u.-tcnto VúK O
CNPJ: OÚ.7J2 >03. (RJ0i-90. oujo ob|'cto r o ITsrnccimcato do Gasoí
Mediei uniu para jteuder an «*«.-<ÿ;iJaiJes ilci Hospital Municipal dt:
Enuu Riu!» - BaLi.t. no Murucípio dc Enlru Rioÿ - llaJii.i. V»lor Ri
*ir(>/i6U,W. Vigênciíi de 2X.04.2lH7 a *iURZ0IX
<'omraiO de -2 005/2(117. RXDC (JER,\L SLRYU/OS I.TUA ML
sobre o fN'I’J: OS.2«|1.1SiiOOOI-R2. cu;o objeto c *> presiaçao
de
de pulflieatm» <1ik HíU- OTK-IMK nu diário ciliciai co :nunicipio. Diário Oílaul dn listado, iomnl de grande eiiculjç.io e Dixrin
Ofcia! da Cniâo. Valor RS Id l'.2l»l>.O0. Viuênru de 27.04.20 17 .«
2-.04.201K.
CoNíOft» de ir OUÇO! ", NAlARA 1)K UMA U>\], DAMlAí) MF.
imciilo sJwe o f 'MT' 00.204.52 Ji1(XH1|-ll2. cujo pbjifti v d fuiitccirticnkt dc nniÿs c 4:ma« fimcririiÿ. r«ra 31eiidc: a
ca-i-nre dn nunitipi«i tie fir.tre Rio*- - Raimi. Valor U5 ?.I.MMl,(Ki.
Yincncia ele 14 XO.201 7 a J4.0.V21H H.
CoiiittHi de r.v OlS/’iíf», Mk J'fe<'Ns >1 UKjlA F D1GH Al V/ AÇ AtJ
LTDA- CPR, i nsc rito -sobre o CNPT 24.5 K 7 .4.14 1H UII-(Já . cujo objeto
c 0 Prestação íle Serviços de .tigimlização. 'Milcxação de docuine’-ti».
assinalura de MiriseaiY tie gere:icia mento elelmnkv dc inx'imcilUÿ
liíedl, com úmuucniiticnlíp
nuvens e IMIíUUCIIIO, dos ãvuitienuv
pc itcncenits a poctciWi'J municipul ds Enirc Rios - Ba hui. VJIO«' RJ
7.520.1*1. Vjgérwrií de I5.H3ÍOJ7 a 1 5 04 201 X
Contraio dc ric ÍJ|ii/:0;7. SOR MU1 CONSULTORIA F TF.CNXU.O(Tl A LTDA Mb, Hisiutii sirLne 1» CNN:
SiVíMlODW, ctlju
objeto é 0 ;JtCMaçd0 dc serviços tie t,cesso à LtULTSel, cum lii:nu*
cimenlu -e suporte tremeu ilr link dtHicadu Je 50 mh. paia atender .1
demanda ílo divcJ>aS aec retalias do Muniejpa» de F.nuc RJJJS - Bahia.
Valor R5 79.000,0U.
«Je K> 03.2017 a 16 07.2017.
t-tmirato de if OfJ/imi. UiNNTftt: l«HL\ RDL EIREI.I ME. inv¬
entei snbre o CNJ’J. I S.40N.62íi.,«WX'1-KL, cujo objclo i0 prosiução dc
xírviçus dr ampliaçãd, xi:tH|ii:içáp e ivrbmia do novo jirêtliti tla escol.i
dinâmica - crihino fundomCDlai. ftn Município de J.nlrc Rios - Haliái
\ olc*r ItS k- 7.64 7,30. ViHineia de I0.04.20P a 10.1)5.2017.
ConlfíHO de rt (120,2017. [..M HRJTíJ ID NDU R/U-MI,. inscriío
íashre n CNPJ: 7(i 8 -t? 97O-0W1-9S. cuju objeto é 0 Scn iÇAis de
sup«irte íóvHÍeo em gestiui de Ircnolinuii 1- mtnrnatieu. pitlu u rendei «is
íKCCssidadeá de diveTM» KCIOIVS oà Eÿçfcilura Viuuicipai rlc t.mre
Rios - Kjhp;:. V.1I01 RI TÍJ.OCiO.liO. Viÿénçrd sic 20.n*,?0:- J
20.0Í.20 Já.
Ouraio de ri'- (J?: 2LM7. L. (. VRNRfllO DOS SANTOS (OKSIT.TORlA MF., insi'iim noVí u L’NT.1- 26 X47.976VI00I -UX. I*UJ«I oh.çty
c 0 prestação de *et\içus iL locação c :iuuujtcnçjri de sofiu-irj <le
jterenciamenni de nenÿ tWil eletHinied. pxirj o Vliiimipm «Ir Fnlic
Rirt - U ilu. Valor 72.M)0ÿ7. Vÿêncui dc 12.03 .2(1P a

-

-

PhKlilKA H.OKIr.S

fioMdeu.e

Ui £

PREFEITURA MUNICIPAL DL l-.UKAPOUS
AVISO DF T K

TTAC ÂO

JO.MAD.A l>K PI«1<.TIS S' 4/20P
O MUNJCtKIO I>L hUNÀPOLlS. a-javás 1I11 Comido e.e
LlCI1<iÇ5o. tom:r publico o udiumeulo dn ceitame lommlii ilc PTCçOS p"
Uli4-3l>l7, eup> objeto «ÿ: 1-vocuçjo dc lelorma, içadaiiuiçáo t*. unv
pliiKão de 12 ido*,-) nilidndCs eseoJurcs cm niuntcipir» ile FniiiipnlisDahiii. Irftdu i-in visl.i u necessidade dc ivadiÿuaçãÿ <Jc' Fibliif t* seu?
anevúç. Asçim. um n«Ao ÍMoal scra republicano C :t nufa data da
Stssiio mí«irlnmJn. ouiíivmc «1 |i:ann legal, a SUJ divulyarLs nn> D:.V
Cios Oíicbij c no? jo«nais Jc ír:i:*dc tUeulacàu. Mjinr« < inli>m»açÕL's
pmlciUo ser obtidíis na SJIJ dc SupcnRicndeiic-o tie IteitiiçõL-s nc»s
dins ulcis no horánu ce OKli ílOnvn á.s I Zil llfliruji LWI peli> e-rv-l
|iuiluvunapiyi.s(a:ÿinail.<.uto As Jenvu s tbh<;\ do «citjinr Stiúo pth
hlicailas no DOM. no sila u ww.cunainviis.ba jjnv bí

Eurubulis - DA» 11 .íc íUUJ" í-% Ifi ‘
FABlANf» 1)F JK&DS FERREIRA
l'r«'S:d.'1*tl' «tf! Tf*n,*s.-jV'
MUNÍC lPAl. DE FEIRA DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA

EMFLVTO D£ TilKIMO ADITIVO

ADITIVO N- .’42<j I"I J J I, CONTRATASI f *.: PíVIJ* S-- J T JNDO .VI11Nll ll’Al. UK SAÚDE DF FEIRA DF. .SAVl -W V OBJETD: O cnnrubdido. com v.Uor ulubuJ «L J<S
tT.du ir’ 0572010] IL
l.im3. "4 7.45 (Cm milhão, irê* mil. .idecenuv? e qiMrcnln e *;<rtc reais
ç qtinucntíi ç ei>*rr* ce»Havo>t . sen pifinogadn por ma is 04 tqitUrol
muses, a amlar do teu '.cnno iltul, ídbtCnlc :m periotJo çlç
13 04. 21H 7 ã 12 :mt.'2l>l \ Cc ac'«fd«i emu o qimnld «-mislÿnV wiiaun»s Ju processo n® 4**67.'! 7, -|ia«ecer n"1 ItJb 1X7M- 1 7. que nele fora
profcriíkj pJ.i pnx'umJon.i Cu\’l do Miu:icj|iiu. C( iN TRATADA ‘
LTMl'-AHV DISTRIBUIDORA LTDA. DATA DF. AVMNATLKA
J * dc Abnl dc 2017.

PREFEITI RA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
AVlSíl DL l.imAVA"
TOMADA l>L h’KKCOS A' TP 1)02ÿ01“
Menor prev»* |mr lore PrsK:cs-£> Administrati-.u 11 ‘ I »ÿ‘1 1T
RF.ifçjilIra Municipal e.c h iJadcIlU-tvY iorn-J piiHico que
ten] içará dia 25.U7.2UJ7. a> J 1 :0U HA. :.r. socie da préJiMtur*. silo ;i Av
ACM. 267. :z s;a!a dç hçit.açõev cename com t> Juo cJc c<mtrr.í.ir
empresa par;» a Rcl«>mi,'* c .lillpljCiç.lo do Lnitl.idçs liàsxíH dc S.mdc

I'ilar.ehij - BA. e«ml«n.w «meM» ili' t*J:f:il litn<1’1ljl 7dh, dia bXrUC as 17iiU ç 1 I
c-m?.:l: Jcil.ipjiJJVfíjttrui' com. V«iUn do litliial RS l(jn.fit).
tv*J«-nlhsi
d«*
7017
FilitddfiikllA

di* Mi»niti|»in dc

fnmiaçõrs' t—! 355:-",35d.

o-i JÿtdO.

ADLl V UAI IS IA
rtodi.omo «la
ilc I.IUUKúO

22.OI.2Uli.

If 022/2(117. JXíMI Rí IO

Dl: <iÁS L TJOVNSPORI 11
TAfíLMTES Df- JF.SOS URA MF. insert» uhr? «» CW
09.022 SOMmOJMb, cujo nhjtlír é n fnmtriíivrnlo ilc bii[ij««> de fiás
liquiTcilo de pclrdko (glpi COTJ eapaeithide paiá 13 Lÿ, paj.l atendei

PREUilTURA MUNICIPAL DL CiANDU
AVISO DK UC:II Aí.:\O
TOMADA I>L: PRP.COS
K2nt7

UJHJJUCS cSeoluicS dl» ruiu -«llmcipJl dc ensino na prÿpjijÿjo d:
almienLtçJi) eScoJai. bem COHM> o slendimenio a soeiemrif. de as-

JS

sisfénein sncial c trabalho |C’RAS, CRFAFv, Sd*'V, conselho tutelar, c
cwis*rlliosV da Prvleiti ire MnoLvipnl rk- Untie Rii.s Oulj-.B.
>ak« KS -b.U0.no Yipcncja dc 2-,f>3.2niV 0 2 603.2018.
Contrato de n' 024*2017. AMS3 EM PK UE-.MJJ ME-.NTOS 17
r>
ML.
StRV 1L<)S
CNN
sobre
LTDA
inscrito
Oi.955 9-J 1 -000 1 -5 1, eu.ro objelo c 0 prçstÿção de serviços de
lueaçàu de e*s< rutura de palm,
ecuipamOiilus de il«pminação, sonorização. SUJiitutios. cerca »i,:nltca o dom-if
e<juipj|!!eiU<is. ctMildi me lrr:mr dc referem l;i. pj|:-. ji 1 e,d i/<icàu

-

«•asa «lo?

bsto ckxunxTilo jvxlc scr vcriíicad») nu endereço cktrõiuco b ttp: '«vw: in. csr- bekru
jvJ»» 1-mJiÿi 0003201 7«J7*l7ll£)|R3

|.'2<ir

OR.HiTO: ÍON1RAIAI AO f)T- KMT'RISA DF l.Mlil-KHARlA 1\\KA LAJ-O CÀO 1)1. SKKVK.XH 01: LlMPIjCÍA I.KDANA COM*
FRLLNDIINDO SIíDJ: no MI;NR. íPIO DL. LNIRIF RIOS. PORIO
DE SAUlMÍ. SUBA UMA. HOOA UL DOMDA, OMT) ESTRA¬
DA. SÍ KKAKJA, SITIO DO Ml if) ! POVOADO t>h MASSARANOI PIÓ TODOS DISTRITO'S K 1'OVO \0O DF.STJi VH:NJIÍHU. r»Fb»n>4in«H J iLiUi para wRin;i:dJ<lc <io ue-larra: que 'írrit
n.:'J/0di> JKí Jia OT.Xr-JlIlT á« \Y> hoJ:i< Maior,* i:-.l'*»r:v.;içi’*«.*; ]«cln

ijue (liinou o*.

CtMiOiitO de

#

Jns festejos relativos a eiiiúfKI|>3Çãn política ria cidade ri*
Entre R:«is - Bahia. a se re-lizar n<)« *lia< 02 r U.l Je abril dc
20 17. Ya[or K5 49.988.00. V.»cncia rlc 2 1.03 .2017 n
2l.t1S.2D17.

AVISO DL LICITA* O

PKLGàO PHI.S»:\CIAI. iv ,wznr

183

/SSLV 1677-7M9

*

trJ,

17 Município de fiun«3»i. AVISA sunk »ni erriÿa«!«s. t|ue TCí»Heiirii J.P 001 17, dia 24'07'|7. «. O9.00H: icdc <J« FM(». K. Manoel
L dr SiKa. 2d. Centro Objçlo' herviçoá de ev.jf. pnra e.sccírtar obras
Jc contlnsão dç nmn LLS F-Lrl 1 id . Suúde T amiba ndm-m. l’MLi, Tf.L

0'Ô )

32ÿ-U5S6.

07.0 7.* 17
DJi *i| Ll S \NTÍS> DL SO* :/A
I’rcM.k .:tc «j;r (. * :u:Si.»>

Doeuf'.ctuo afinado Jigi'almcntc contiitme Mb ny 7..7.QH-7 de
4:1c losutui 3
Infmÿslrulura rie Chases Públicas Orasilrim - HT-Br.-isil

