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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

CONTRATO 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO,
A EMPRESA FERNANDES DISTRIBUIDORA DE
LIVROS DO NORDESTE EIRELI - ME

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede Rua da Olinda, s/n, ENTRE RIOS
BA, inscrito no CNPJ sob número
14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. ELIZIO FERNANDES
RODRIGUES SIMÕES, brasileiro, casado, agente público, inscrito no CPF sob o n.°
261.542.265-00, RG 01740545-99 SSP/BA, residente e domiciliado na Bela Vista, ENTRE
RIOS - Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e a FERNANDES DISTRIBUIDORA
DE LIVROS DO NORDESTE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 19.442.427/0001-78,
situada na Avenida Rio Branco, n° 571, SALA 212, Centro, Natal - Rio Grande do Norte,
CEP: 59.025-001, neste ato representada por EXPEDITO FERNADES JÚNIOR, brasileiro,
divorciado, empresário, portador do RG n° 00.792.953-63, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
053.833.825-34, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Fornecimento, segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução
do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela 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:
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
FERNANDES DISTRIBUIDORA DE LIVROS DO NORDESTE EIRELI
ME realize o
FORNECIMENTO DE LIVROS DO PROJETO LER E APRENDER PARA ATENDER A
PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (3, 4 E 5 ANOS) DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE ENTRE RIOS - BAHIA, conforme especificações do Anexo 01,
deste Edital, conforme solicitados nos processos administrativos n° 074/2017, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 03/2017.
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MODALIDADE

EDUCACIONAL

NOME DO LIVRO

INDICADA
COLEÇÃO 3
ANOS

O livro traz a história norteadora FESTA DE
ANIVERSÁRIO _
O livro traz a história norteadora QUEM QUER
TOMAR BANHO?
O livro traz a história norteadora FOLCLORE
BRASILEIRO

UND.

QTDE

UND.
UND.

UND.

250

VLR.
UNIT.

VLR. TOTAL
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O livro traz a história norteadora UM LOBO NEM
TÃO MAU ASSIM

UND.
UND.
R$
399,12

R:

99.780,0(

CADERNO MEMÓRIAS DE CRIANÇA
UND.
Livro do professor
O livro traz a história norteadora MEDO DE ESCURO UND.

COLEÇÃO 4

ANOS

Q livro traz a história norteadora MAS POR QUÊ?
O livro traz a história norteadora BRINQUEDOS
TROCADOS

11.973,6(

R$

RS

400

399,12

159.648,Ot

UND.

O livro traz a história norteadora NATAL SOLIDÁRIO UND.
UND

_

Livro do professor
O livro traz a história norteadora BRINCANDO COM
AS PALAVRAS
O livro traz a história norteadora MAS EU NÃO
GOSTO

O livro traz a história AMIGO NOVO _

UND.

30

R$399,12 R$11.937,6t

UND.
400

UND.

400

UND.

400

O livro traz a história norteadora UMA CORUJA QUE UND.
CAIU DO CÉU
UND.
CADERNO MEMÓRIAS DE CRIANÇA

V

R;

399.12

UND

CADERNO MEMÓRIAS DE CRIANÇA

COLEÇÃO 5
ANOS

R$

30

R$
159.648,00

R$

R$

400

400

UND.
Livro do professor

R$

399,12

399,12
11.973,60
R$ 454.996,80

30

VALOR TOTAL

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. 0 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:

r
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a) O objeto deste contrato será entregue pela empresa contratada, conforme
ordem de fornecimento.
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;
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;
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 PRIMEIRO - 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;
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$ 454.996,80 (QUATROCENTOS E
CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA
CENTAVOS), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento.
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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.
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.

4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial
comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

- 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.
5.1.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 07 (sete) 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.
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CLÁUSULA SÉTIMA - A LOCACÃO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
Projeto atividade

2.042

Elemento
despesa
3.3.9.0.30.00

da

Fonte de recurso

0004

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, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo
das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da fei 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,
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
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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 inadimpíemento
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:

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. 7o da Lei n° 10.520/2002.

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.
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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.

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.

-

I

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 Edita! de Pregão Presencial n° 03/2017.

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.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro)
vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus
devidos e legais efeitos.
ENTRE RIOS/BA, 20 de março de 2017.

fuUAjiM

lM0\

ELIZfl) FERNANDES RODRIGWS SIMÕES
PREFEITO/CONTRATANTE

*
''FERNÀflDÈS DISTRIBUIDOR/FBE
DO NORDESTE EIRELI - ME

LIVROS

CONTRATADA

ttflg

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

<?
TESTEMUNHA 1
CPF: M 7#

TESTEMUNH
CPF:

W<9
!

c

t

$Uw

N° 129. siext»- feira. 7 de julho cie 2U17

Diário Oficial da União

-

H

PREFEITURA NU NICIML DL t'ANDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DL UORRfcNUNA

AVISO UE L1CTTACÀO
PK»;<;ÂO I'HLSENCIAE N1 3W20I7

KXTtt ATO Ufc 1‘E R M C.i ADITIVO

Republicava»

FKIMfclKO TERMO ADITIVO AO COMKAlO N* fMlT/2017-

Objtlo Forneci mento de material de condução. [>íR IW07/I7 Yb.
FJilal na
Run Dr. André Negreiro nu. MM. Centra liilQjmuçõcs

CONTR ATANTF FUNDO OF SAUW DO MUNICÍPIO DF CORRENTIN’A, ESTADO DA BAHIA CNT1 n" 1 1 .392. I WW I -5b
CONTRATADOrA): MRI.I-Y PJiRI-JRA DE SOUS A VtElRA-SlK-

peJo pme licitacoíjJ.VÍeituiiLoiíin.

PrrWniiU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDA
AVISO DC LICIT %CAU
PRFCOS N* l/»ir

LA [RATOS

A FM de Csndiba - BA lealiynru Tomada de Preços em
25/07/2017 as KUi. cm sua icdc pan eoruiiiuçi» de Rl(uma) Aceiltrulia di Saúde MoJal idade Ampliada, na .‘ÿLíJt itn muiiMpiv
Candib£>-B.A. O Edital completo ficará disponível ppra concilie Cov
imprcisào J» cr.dcrcço clcttJaico: wv.n*r.capd(ha.ba.gov.br/ati?ÿ'LiciEv,'i>w-5J. Maior» intiimwçòes iiravís do EMUHJI: cnndibÿhcitae/011 Tel.: ( 7 7 "i iSíi l-20fí6. Dominação dos 0111'Os
Diaru) OiVritl
enCcreçn
atoe
eletrónico: wM-w.ciipdiba.lwi.gov.br/Di«rio_ Oficial.

-

MUMUPAI. DU CANUDOS

AVISO 1»: ML n *cÀo

PRITJAO PRtSÍ.NClAÍ. N- 37/2ÚI7
Objcln: cunlrauçã» lie cnipICSH LSpcdnlLrildu tin ibrnccilucnlo tic
peças ilc Vfc-iirukiit pain, ambulinvia fiat ducat», r’mibus c canimliõrs,
viiufklo ntender as ncce.ssidocie?; da Prefeitura. Fund»' Municipals e
dcinaii. SccTctariaa., Tii>o; Menor preço POR l.DTh. Svíaocs dia:
Metliante recolhi mento via DAM fi>l19/ir/:iM 7 ns iW.lHf
jieCiJo pe-lo Selor dc Tributos, cm rede hancirm, de lima laxa de R$
2Í1-00 ivimc rcatsL bcbtiug, Infonnaçftçs e Scssôo no Seim- de .]citaçtfís.
l an.ik.cB.3, <> Hi Mlw lie 2< 1 7.
'
FACiNER DETYTD CARNEIRO RETS

preji.ieirn

PRHFEJTURA MUNICIPAL DU CONDElÿA
«'ISO IHt M.TKRAÇtO
FRFCiÃO PKILSFACI \L 17 2017

-

A Prefciujra Munieipnl. cm ncordo coni a LLI n*’ B.Ó66 93 c
lieu, ultemdo o liiinuin dc
10.520 02, i-miujiduii «v empre-as
abemna da licitação RR 17/2017, tipo tnenor preço por ilem. cujo
ubj:Li c xi coniítuuçiki .J*: empresa cipccialuada cm iccnoluÿiá da
para os AçIviços Je Convcisào de dados, implantação.
fiçiiLimtiito. cessão dc direito de liio pur
JeterminaJo de >oluçio intL-sractei dc ixiti-rmiáijca c serviços dc líjfltiidcnçio mensal após
0 final dt pamntiu para os >d?.teRuij <]« coutabilidfide piiblkn . tribuloà.
notu (iscai eletrónica, pa trimtimo e e-islisirai 1 1 f »to e rtCada siniriwnto
imohiliiirio. que ocorreria ás 14:30b, para éLí 09:00h pcrnmnccimdo n
diii 12/117/2017. o Cdiial encontm-se na sedc duska Prateiium 0»
hr. Os de¬
utrevês do e-mai. liL-itas'uesiÿl-ji'ivenKidfenndeiibtf.ha
mais nlos dcslc processo scrâo iwblictdoi no DOM jwwsv.ccir dci»-

-

ba.ha.io.Hpg.br)

C otldcuhu. HA 5 J, Jiilfu1 dc 2017.
ANTÒNR1 At VF.S DF UMA
PlUsç.sci
AVISO DE ALTERACAO
PRFC40 PRESENCIAL N1 2$tl»n
A Prclcitura Municipal, cm acordo cum a Lei n° 8 W>6 93 c
Id 520 02. .orna público a SUSPENSÀCi d» PP 25,'20 1 5 , lipo rrwnor
preço por item. cujo objeto é o regislm ii< ptcçpct pnrã nqUHICil» Je
tnVips para atender
ncccssiiiadcs da Prefeitura Municipal e stilt
órgiioi. que ócojiciia m.» dia J 2/U7/2(Jl 7 ás (I9.IKII], visto nçççsíkliulc
de áltefnçào do termo de referência, ficando maicaíLi a REABER¬
TURA Jeste niesmo certame paru 0 dia 21.1)7-2017 <ui W:<>0h na
fTaço ,'ovnno Arsbii» da Sika Filho, 11a 53- A. Comdcúba/tíA- O
Edilal eiWNUilra-çe iw sede deste Prefeiiura oc airnséx dii o-mail licilw.i)es(n £»s cmodeciHidcubu.bu.yuv.hr. Os demais aios Juste pro¬
cesso scrào publicados no DOM (wnvuM.ccindCvha.ha.io.OTg.lifl.

.

CoikkâNL BA 7 Jc Jnlru» itç 7017
A.N1ÕNIO Ai.Vf:S DP UMA
PlvyiHiirti

.

bitc documento pode sor verificado no endereço cktrduico hllp -'-'svww ih çc':.tt,**nairk>iidohtml,

pd» eodiptj «WM201 7071)7(111 1ÿ4

?42l|-iDi
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J'TC:-ulo):f

publico IJIIL- firrr.ou Ds

CtmcrtiCo Je 11" 002/2017. EDUItC COVNIJI.TURIA FM EDDCAÇÀO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. inÿjiio sobre 0
ONFJ: 10.ó 1 6. iO.V'OOll f -TO . çuje ob;çfr. é .> Confralafàu de enipncsa
pira á prestação de aef viços de IcsÿnçSo. iltiplanfaÇ-áC'. treinameiilo.
suporte c menaced Cão dc íiislcmú ik' jicslao escolar coin matricula
pau 4Hvnd«M>eii1'i ás demnmlns itenuliK pelo pubrien ii-iiii: in iL rtidr
escolar do munici|ii<] ile linirc Rios. ineLindo iiccnç.i dc uso c :±l-ld, lKJ0.no. Vigêhciii Je 27.0.1.20 17 j
pMCilaçàu. Valor
27.U3.20JS.
Oonlmlo dc n'J tldv703 7. H:R\ANTM S DISTTf ÍBlflFKlR \ DF-. LI¬
VROS [>.> NORDF'vTF ITD.X. iiwcnlo SO'-iX: o t NPJ
19 442 4 2 7>0t>l 1 J -7B. 0U:O ubjctn c i> ri'mccinicnln 1I.: IIVTM? do
joto er r a|venOer para iite.nler a firi'1«'<stwc <ÿ .iln'i>. i|o ?ii‘ iin
iúJitrUil (3. 4 c .S an.>sj 1L1 rede mnnjdp.ll
cilMtlo .1c f.n rc Km.s ftjh.u. 3 alo. HS 153.iHllP.0i1. Vipéneu de ’l.id ,'O<T 'i jj;. ?ijiçt.
COlUniI» de n” IIÍHIUr. KM. AI MÍMD S FP11. iinfiXn MI.íIí O
CNPJ: 00. '12 ‘•U3.(SlHJ|- )u. cUio inicio o J omtxi:nonlo de (raÿec
Med:r.r>nis pÿ ri jif iÿlei :i> ncLrs-ii.lade'i ik> Mrspilal M-.'iiinp.il <jr
Emit RJO.' - finhia. nn Mumeipin <|ç Vrdic Ruw - Hiiriia. VdJor Hi
•1 1<1 WJD.UO Vienna de ;s.0L.'LH7 .\\UL20IS.
Vomraio de n" «H/2017. REDE GERAL SLR VlfOS LTD A MIL
inscnlo «.çnrç o rNPJ l>>t.2 11 . 1 íhrWO P-S ?, cujo ubjEto e o presrÿcão
de serviços de publicação dou atip>' 11 fV’];»-* Uo Jiúriu ulieiai dn mu¬
nicípio, líiario Oficial dn Esladn. ;oínal LK- ynndc circulação e Diánci
Oficrf dri Uuiâu. Valor R'i 103.200.00. Viÿrnçm dc ? ~ ,01 Z(M"? a
27.03.20 1 8.
Contrato dc nJ 014
VA.T.vRA J)F UMA LFAI. D.WflAO MF.
ilfri-rito sobre <J tNPJ: !>0.2<i3.í2l>''lM)rn.ff2, cujo
d y ILIEnctiinciiLi de unias c ucrviços funçrámvs. pira accudci IS pupuluçàn
caretuc d«i muiiic'fiiu de Enlie Rins - Bdhia Vulnr R$ 74 0011.00,
\igínci;t dc 14 03 2017 n 14.01201 B
Coimaio de iC (Hi2l]|-,1 MK TTCNOTOGÍA E DKrITALIZAÇÃi)
ITDA- EPP. msemo sobte o CNP!: 24 AS* .434 WNH-lkS. cujo objero
c o Preslaçãt» <le Serviços fiç iligr.nliÿacân. iodtfiíaçâí» dc (ktcumenlos.
jctiiiiiltirt' dc siilbvare de Rcrcnciaiuentn Heifíinico de d(ta:u:nni(ns
taedí. com 9mitu*swmcrJti KI« nuvctii c ujn.amciuo. (Lues dwiimcmoí
|iejTc»iccme> J ipc.clliir.i :isu!»rc ipal dc Entre Rios Bullia. Vátor RJ
7".S2íf.fXJ VigtaCM lie J5 03.2017 a 15.03.20IS.
Cunmo de r,a OIS ’lO: ?. SURMB* CONSUmmiA V TFC'NOIJL)GIA LTDA ME, men li» nnbrr <• CNPI 23 W.WJWK»l-i»9, tujn
obkl» c u plcsitiiçá» dc serviço*, tk íLLCSSO JI internet, eon» forne¬
ci mento e Nupmle tcLHim dr link ilr*lmiilo ike ill isli. pju atemJei u
demand» dc divexias iccXctuXJai do Mulik ipkj tic EJI'JC Rina - Bah .a
Valor RS 70.000,00. Vijjcncm ce 10.03..7017 a 10 07.2017
contrtto de n" 01'OH 7, (T>NMRUT(>R.\ RDL EIRELJ ML. :nyento ;.t*>rc » C.ML 1 R 495 ,<>2<i-'*XW 1-33 1. cuiiv I'bjmo c » pres-lação dc
'ÿjfvíçiK' de ampliaçàu. aneipuiçu» e refomid do TKIV»I pnkliodd rfscolÿ
diniiuicá - cibiiHi Lundumcninl. tin MtmwLpio dc Ernie RIDS BahA.
Valor RS 147.ÿ37,30. Vidência de 10.0.1.2017 a 10.05.20 P 7.
Vonlraio de if 020,- 2017. L.M BRJTO 1 irNOl.OULVML. Aiÿriio
sobre o CNPI: 2h.?347.97ri.,OW)1-9Ã,
objcTO c o Serviços de
supnrle técnico cm j'.L-hdtn tie ter-|1ii|»ili» <r infiiriiiitiuu. para atender as
ticccisidádci dc divcraOi sClorcs do Prcfcinuo Municipal etc hntre
Rios - Qahiu. Valor R1 7l>.0(i0.lH). VipvSicm dc 20 13.20 17 a
20.iW.20 IS.
CmUrtilo dc if 02’ 2rJl7 L C’ARNFIRO DOS SANTOS CONsU TORIA MC, iiiMtiilu Milire u Í‘NP.1: 2b S473Í7h.'íH10l -OX, cuju CIJ; elu
c o preslação lie gervifOS sic locução C rjwnulençiiii dc «iflwarc dc
r.elrr'iniej. para n Miinit-pin -.It- Four
griíwiii-i.vrknici dc nsirj
Rioi
Ualik. Valo. 7:.f)lK),nO V1ÇCOCW ii: 22.1)3 20 J"1 a
21,IN. 20 IS.
Coiilxalo de rf* 022'20I7. OlMÍRt hl DF t iÁS I'. TRA_\SR«RTL
FACiUNTFS DT IFSUS LTD A MF. infcmu subn; o C'NP.T.
09.íl22-29íi/TIOfl|-;f'; rujn nb|ct» é n r»m«:'i’ieii1n tie IxnijtVis de
liqucleilo dc JK'JAIL’» ,«l]>r com ujipuwidarie palá Jc kÿ. pa::, alendei
us un idades eíeítUiei du rede munictpjl de enMim iu p nsparuy.'io dn
alicneJitaçào cacolar, ben ennui n alcnHu’-ÿcnm
StftxiCUuui de as¬
sistência social e liaMho fCRAS. CREAS. SCF\' onr.helho lutelaj, c
Cajsst dd? eonÿelliosl. da Prrfriliira Municipal dc Kniie RIMS - B:ili:a.
\alor RS 5fr.l4«>,0il. \ipciKna r.s 2-.03.20I7 a 273'?.2'1| 8.
Conirat» de n1 021.2017. AM3T EMPREENDTMLNTOs f!
rMPJ
SLRVIOOS LTDA ME. í»SCTíI<I M>brc
OS.d53.941 ‘‘O 01)1-5 1 tuji> nbjeto c o prçstaçã» de serviços de
luc ação de dtfi.tvn de polvo, çeraduF. eÿuipumentci? de 11ii—
imiuiçlw sonorizíiçLo. sauilorior. terra ineialjca c demais
et)i>ipaiiivnliis, ennr’nmie tiTiuo dt rtdvrénvíai. pmu a rcitlróiiçaii

t'aii'lfbi BA. r, dc (ultio dé 2(1JT
CitNTLSíJN DE SOU7.A COELHO
Rrcs'.-tenie do rpi
PREFEITIÍRA

teimai

i/j&r

OBJEIfV CONTRATAÇÃO DC EMPRESA Ufc KKiffNHARlA PAKA EXLCUÇÀO Dt SERVIÇOS 1». l.JMPT/A URBANA COMPUPIiNDENDO SLDL DO MUNICÍPIO UI. ENTRI- RtoS, PORTO
HE SAUTPE. SUBA UMA. L.VÍiOA REDUNDA, CINCO ESTRA¬
DA. SERRARIA, srno í)0 MKKI K POVOADO DE MASSARANDl,MCr* TODOS IMS V RITOS B POVOADO DFSTL MUNI¬
CÍPIO. ínfnnnarnos a data para Continuidade d» ccrói/iic que senã
rcali/snii iw tlm OT.'XTÿOP às 04 bows. MHíOIVí. inJhniiriviVs pelu

1 11rv Ri.-s HA. *' ilf i*.|Iiiii d.- !’<)! ’.
Cl.hHON I.UI/ PtKLIKA h LORES

DL CONTRATOS

A PnítVituim Mumeiivl de Eiifre
scsÿintcs «íouttaios:

»*«*

AVISO

CONCORRêNCIA v

trPrfnnr:

PRtlFLlTURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

TOMADA DF

m

dos festejos r«]«ii\o< a enujl-íipaçdúi politic* d.i cidade tie
Enlre Rios - Bahia, u se rç;iii7.ji nps dm* 02 e 1)5 Jc abril de
2P1V. Vulw RS 4ÍI.1)*!<1i|i>. VigciKi* de 21.03.20 H a

\OMLD COMKRCIO 1)E MATERIAIS MLDlCOS-J [OSPITAI-ARFS-VPVCNPJ n- TJ.67’' S.W0001-&I. OMITO: Acrçsçimo de
f vinte e i:iMf<i 5I1M ecnlol an valor rntal or iÿrmxru • tin C»ntií>M AdmiiMslrfllivO ii* LIUTT-K) 17, na forma do m. A?, $ |". da Lei íi“
S6MWV VALOR GlOBAl.: Ri 13.124.96. ASSINATURA’
0-WIT/2UI7.

t iiudoal-WA, > d- j«Jbn dc 201
WH.MA DL QUITO <rONÇAl,VO$ MENEZES

/W

/w:v t*77 7MV

TAicumento

ii.< t

•

PRRELI IUKA MUNICIPAL DF. F.UNAPOl IS
AVISO Dt: I.KTTACÃfJ
4X2017

IO.VIAI7A MK FKFCOS

O MUMUJHO Dt tUNÁROLlS. J’uavch »IB fo-nlstão dc
l.icilaçãn, 1orp,i publico 0 fidianiei it» do «rtaine lonuaJa dc PrevO» n"
UD4'20I 7, eiljo ot'jeki C: T vecuçào de leloruia, n;jdci>ilJÇ«kO C rtn**
plinção d-é 12 IdOcCl ntlidadcs oScOluic% nn munieijmj cl; Fijyipoli >Hahia, It ruin rm vinlu a necessidade de ie:idei|iiuçÿn d» Filitjil e sejt
iintxos. Assim, pm m>vo T'ddal seru republic J<\O c a noÿ'fl tlaw da
Svs-sili» uifomcxJn. conforme n pm/o lc3.1L .1 scr ilicidÿutUi nus Diui'iO> t>fiíbis e nos- jornais dc yr.rndc orvllDiiO. Moiorei mfmiiiaçiVs

pmlcrtlo >.r nheidas nn Sdla dc iiuvtimcndcr.cia dc I.it ilações nos
dias u:e:s no hnririii rk OHlrOOmiii <i>' 1 2li31Qiiii(i ou polo e-i":iil
mail.anm. A-; der'ais uses do M TWIIC ívrAo pu¬
hei tLic'.'-uapCi'
blicaJ;is no DOM. n» sac v uw.cunaÿdjs hu.gov bx
1 Lnãmdb

HA. ’ Jc nillr- iV 301 7
FABIANo DE JESUS FERREIR A
1*1vs id." d'l : 0:10s

PRtFEITURA MUNICIPAL OF F'tIK/V DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI:
EMRVTO DE T£RM<i VDIIlVí»
ADI 11 \ O Nf 342i>|-]1||. CONTRAT.AN1E. I'MKS-fl 'NE>0 ML.
NTCÍPAL DE SAÚDE. DE FEIRA UK .SANTANA. OB/FTO; O ciintríito lla OS72(Jlblll] cun aditado, com valor plohnl dc JLS
J .01)7 "47,45 (Urn nilliio, três ouI, seTecentor e (.uatstMa e «rte rears
c diL-iinia c cinco ctnlavosl . se»j pretnnÿau» por mats Cl iqiiatroi
rncsÿfi, a çiiniar di» •íCU LCRTW final, rc'bi'ciile au peril 'do de
1 3 04 211 1 7 fl '.2 W2I1P. de r.uudo corn « ijuantn consUiik' mis
outoÿ d» pTirCrsso n° 4.567- T, natccer 11* I ijO'l'CiM. 1 7,
i\M nele li-u
p.'ofci-id» pÿla |>rocuf;ulof.a Genii do MuxEcipiu. CON TRATADA:
UMT-AKY niSTRIBUlDORA LTDA. DATA DE ASSINATURA1? dc Al’i:J dc 20J7.

PRFFRITU'RA MUNICIPAL Dt FILADÉLFIA
AVJSíI DL LIC 11AÇ An
TOMADA 1>K PREGOS N- I F M2/2III"
Menor preço pur lote Procesw AJrniiii.stp-jiivn 11' t.ix?'IT
A Prcfoiiura Moidcipal <L: f iladcIria-BA, torna público que
renliwrá din 2 5.1)7.20 17. as 5l:lR> Ha, ::c sede da prcfcitnn». sito 0 A>
ACM, 267, :ui sala de hcilaçõcs. cprUmc com 0 dtp dt coukarjr
Cmprrsa para 1 Kd'onm c amrliriçíri dc L'nidjdcs UiSicDs dc S.iutic
tin Miimoipio i.L Filndêlfiu
0A. omiliimie aueso di' mlital. Ii>as 12:00 C M.i»>
fomiíiçôes. (74) 3551-3330. Ramal 2iF>, das
ns l':00, e-mail: licitopmfdjgmuil.civn, Va|i»r rtn Edil.M RS IOD.1i')
FiLkiêlfí.l-lJA . ll/: (k ’llIKM 1 ,Je 2lll7.

-

AlT| (. V H.-VI IS f A
!T'Csi:.i*):r.' ib <’*-:n!j.-<10 l\ l.".iWc-V-

PREFEITURA MUNICIPAL DL Ci.ANDL
AVISO Pl LICITARÃO
TílXUDA DE PREÇOS V- |/lur
O SfiiniL'ipi» Jc ííJIUJU. AVJbA au-s vreieNsudiK. ip.ic nr.elizaja 1.1» HO; I!. din ZJ.'O7-'!?, as OQiOOti: acco Jd 1'MCi. R. Mam»j|
I, rin Silsí. 2lf. Oni/O Objiiti*: .Serviços Je viit». prrn cxccutnr nhras
ilr Cvtn.Un.iii Jc uma l;Sl -l.:v.id. Saúde Fziniln minim PMO. TH
1.5) 5214-0ÿ1 O/.O-'-l
JJJJ.KLU sA.vios
f‘nNiik-il1i- iki f

m: br>i'/.A
i,ijis\;u,

JíSIIIIJíI Jiqitalncnte conformo VT31 n' 7 2.EKJ-T do 24.'il8O0Dl, q.ie inctUui D
]NLRTIE>1R,;MíI de Cháves Públicá n Bj-aiileira J ( ’K-Iirai sil.

-

