ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 04/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A F. M.
ALMEIDA -EPP.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, com
sede na Rua da Olinda, s/n, centro, ENTRE RIOS - BA, inscrito no ÇNPJ 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 F. M. ALMEIDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n° 00.712.503/0001-90, situada na Rua DR. João Dantas, n° 132, A,
Santa Terezinha, Alagoinhas - BAHIA, neste ato representada por FABIO MACHADO
ALMEIDA, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 06.347.870-63, SSP/BA, inscrito no CPF
sob o n° 669.218.305-78, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato de Fornecimento, 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 pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal n° 1.794/04, 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 F. M.
ALMEIDA - EPP realize a FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BAHIA, conforme
especificações do Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados nos processos
administrativos n° 075/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e
adjudicação no Pregão Presencial n° 04/2017.
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ITEM
01

02
03

QTD
21.600

VLR.UNIT.

VLR. TOTAL

R$ 18,00

R$ 388.800,00

M3

40

R$ 110,50

R$ 4.420,00

UND

200

R$ 132,20

R$ 26.440,00

UND

ESPECIFICAÇÃO

OXIGÉNIO MEDICINAL,
COM 1QM3
CARGA DE OXIGÉNIO
MEDICINAL COM 2,5 W
OXIGÉNIO MEDICINAL
EM CILINDRO COM
CAPACIDADE DE 1,00

Ma

m3

VALOR TOTAL

1.2.

R$ 419.660,00

-

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado peia
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 2o 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) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato,
conforme requisição da Secretaria no Hospital Municipal;
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
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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 exigidaÿfía

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 dispensa de licitação;

i)Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

Cr

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;
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 da 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$ 419.660,00 (quatrocentos e
dezenove mil, seiscentos e sessenta 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 fiscalízador
competente.
4.3. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,
dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da faturao
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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,
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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.
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- 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

-

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 peio 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.
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CLÁUSULA SÉTIMA- ALOCACÃO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
Projeto Atividade: 2.112
Elemento de despesa: 3.3.9.0.30.00
Fontes: 02/14
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

C

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 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
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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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do, 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:

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.
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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.

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.
g)

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,
demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes.
|
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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° 04/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

C

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 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, 28 de março de 2017.
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pdçitjção Valor RS IW.000.fi0 VijfènOil de 27.*I.F.>01 7 j
A

nc D03;20 FFJtNANDES DlSlRfHÇlIXíR A IIF. 1.1DO NORDESTE I FI>\. uisciilci u*l'.ie t* CNPJ
19 442.42 7/000 J -78. are eh;crt« 2 e Eomcoiiiier.u* de tivios do pro¬
jeto lei c dfrenoer para atender a proleÿriores e altir.os do enenn
inlamJI (3, 4 c 5 anu&j JJI redo municipal rie CHMIHI dc Fjitrc RJOí
Rahÿ. Valer RS 4 5 5- 0U U:00, V»-cncisi de "> 1 .03. 70 1 7 i ? 1.03.20 13.
Centnte de n* OOdÿOIT. F.M. ALMEIDA CPP. imerito iobre o
CNPJ: 00.712.503 0001-40, cujo objcui c o I omcchncnM dc Gases
Medicinais para atendei as neccssriladrs J<r Hespita Mi iiiicip.il <lr
EnLrc Rii>i - Hnhii. na Município rlc FnUi; Riys • Bna-u- Valei RJ
4 I9.WKJ.00, Vifeer.aa dc 2KOÇ20I7 a 2H.o3.2olii.
Cenmio de tr U05;201‘. RÍ: OÍ: Cil:XAL. SERVIÇOS l.TDA ME,
inscrilo fiohre o CNPJ: OK.2-1 1. 1 K6.TH101-X3, cujo phjelo « 0 presidio
de jnervjc<i!* 'X plddiiaçjlo il<is all)" crficiflis no diiinu oficinl do murticipio. Diarii> Oficial do listado, iomal dc çnndc cjicukçán c Diário
Ofiçial da UniJo- Valor RS t0Ã7[M),mi VÿilKU de 27,03 20 17 a
27.03,20] S.
Conn ato de n* 014/20: 7. N.A/ARA DF LIM A LE’.AL D.AMIÃO ME,
inucritu «iobre v i NKJ- i][).'20*A3iJ.<X«lH>2. cujr' cbjino x u tV
nccnt:cn(o dc tintas c serviços funerários, port* staidcr a populaçií*
curente dn municipin Jc Enlre RJOS • Bahia. Valor RÍ 7.|.sin0,00.
Vigcncwdc 1 4.03. 20i 7 3 14.03 2018,
Contrato de
015/2017. MK TETNOLOCdA E DIGIT ALIZAÇ AO
l.TDA- TPP, inscrito srtlm: o t NPJ: 24.5tr.4M:0IKlJ-(J6. enjo nhjCto
6 o Prestação (k Serviço' dc ilteitilirocao. imfcvação dc doCLtnc- tos.
asiiiiittturj dc siiFhvare dc gr/cncianwnn* ctcrrõivcu tic iltHiimccitox
tied], coni anuaÿciiamcnio nas tun-m* : Lsnomcnio. dot; dociunentos
pertencentes a pictvituni iminiripal Jc Fnlrc Pins - Fí.ihin. \?alor RÃ
Vizinci* de J 5 03.2UP a 15.03 .2 018.
Ccinpato dc n" (.'18/201 7 SDUMIT CuNSULTDRrA T TFCNtÿUGfA LTD A ME, iiwiiln siihuGNP/. 2» 240. K 1 UTlOO; -04. i-.njn
objeto c o prcstuçao dc scrviçoa tt. iitcuso u internet, aim iumccimento t siipoilc tccrnci» ile link dnlii atlo dr 5(1 :nb. poi.i ar<raier a
(lenunda dc dlWtáaí iccictarias du Muliickpki dc EJI JC RJOS - Eiahia.
Valor R5 70.000,011. Vigenoa dc 10 03.2017 ,i 10.0ÿ.2017.
t’ontrato de u" 01'1/2(11 7, LONSTRLTUR-A RDL. EIRE1.J ME. :n.s*
cr-to snbre o fM’J: 1 S.445.620/000 ]-K] rujn nhjdo è o prer-tacão dc
sirivivw dt «mpliavin. aileip i;ivat* x rvfoniia do m*vu |jr«tli<*%lu escola
Cittimica - cminu liindi'incnla], nn Município dc Knlic Kitts - Hnh:a.
Valor liS M 7.On 7,30. Vencia <k 10.03 2017 a 10 05.2017.
Çoiiiralo de 11" *120.2017. L.M RR1TO TEKNDU H ilA-MF:. :n>eriifi
sobre 0 CNPJ; 7 6.84 7.476/000 >-9S. cujo objeto c o Serviços de
suporte técnico em X'‘ÿCiii ifcr ircrmloÿiii e mtiir.natiai, paia atenderas
ncccssidndcí dc diversos setores d3 PrcfeilniP MuTiieipal ck bntre
Rii>* - ILihia. Viiltii R1 70.0fifl.iH>. Vipèntia de 2C-.n.i.:0!7
\KOS

AVISO DF IICITAÇÃO
IOV1AÍÍA Dt RKHÇOS >" 4ÿ2017

O MUNICÍPIO DE EUNAPOl.JS, através ibi Coinisrio de
LÍCIIaçàO. lorna publico O adiamenlo do certain? Ttjmadi* Jc Pnccos rv
004,'20l J, cuju ohjelo é: Execução de reforma, readcqnacão C anv

pliaçãn tL 12 (dor cl tmidadci cscolaiis no mumcipio dc Eidliipoliÿ
Hah1a , irndn cm visl;» :i iknuscidudi* ik i>'ÿc)eii!i;ivÿi Ju Edilal r

sera republicano e .1 nova data du
legal, u iei tliculÿub nos I3:i1'ius Ofciais e nos jO'liais Jc grande ciicuUçàu. Mjiorçs mldimaçÕCs
poilcráo ser nblidai nii .Saia dc fiiípcrinundêmia dc Licitações etc»
dias úleis 110 NDoiriú de ílKlcflOniiu ú?t 12li:il<)iiuii <m jido s-umil
hL-IacçnopikiifiEgmail.çom Ai dcma:i tusci do ccnamc wrrào oublitAliis nn DDM, no siic
govbl
J.unáivdis - li.A. r do ,,iih-- dc 2E-J7
KABI.ANí» DF JFS1JS FhRRFIRA
ITi'sid-mtc ,1% < Anusrik'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA PE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F;X1K.\11> Dl' ILRMil AIUTIvn

ADITIVO NJ 3420J-1II1. (,'ONTfLM.ANTE: PMFfCFUNElO MU¬
NICIPAL DC SAlTfE DE FETRA DE SANTANA, r»B.TKTO: f 1 .1*1»traio 11“ 05>2«l6Jli: tu adiiaoo. com valor global de RS
I fill? 747.4.S (Dm niilbío w* nu!, selecentn.i e gunrenia e sele rLais
c quarenta e cinto cenlavosl . WJ pinriogadí* por maif (U i'<|iialio3
meses, a coníar do seu icimo ima!, icfcn-nk- no puíiodo de
I3. ÍI4 2017 ã 12 tJK/Zdl 7. de ;ltnrdn irlim 11 quanlo tonslmilr nos
nulos do RTUCÍSSO tC ASb-'T. p;:re«r r1í 1 8<l T'CM.- 1 7, nu; nck Mra
prn.enik' p-elr. procuradoria Geral dií Miuiltípio. CONTRATADA:
LÍMTÿAKY DISTRIBUIDORA LTDA, DATA DE ASSINATURA:
t.i dc Abr:i Jc 201?

.

2il.08.20l8.

de n* 021.2017. L. t:\RNFTRU DOS SANTOS CONSITTORlA ME, msciitt* stibre ti t NPJ. 2h.ia7.i>7MMlOI-OK. <«;o nnetu
c ti prestação de serviços <te loesçáo e niatuilcnçái de software de
iÿrtieriiu de ni<* fiÿ-ÿl e id r«n ic*i pi-a o Mumcipin de Eufe
Rim/ - tlalii.i. Vaiai- 72.0UO.ÚO. Viÿ-ncin tie 22.03.2lU7 a
Co.itÿKU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
AVISO Dt UCITAÇAíI
TOMADA 1)1 PHfA'OS N1 IP 9(12/21»?

Muiiui' preço pui- lute PUITOMJ Admiuislralivu 11" I3K7/P
A Krcfcjruni Mugijcjpu] dç | j|adc|ri«i*D.\, loma públM> que
reÿliznrã diíi 25 07.2t>|7.
: J;WJ Hs. sede da prefeitura, site* a As.
ACM, 267. na saia de licitações, cenarm« corri 0 lito Je coninnur
crnprCsa para n Kc forma c umplinção dc Lnidad'Jfi Hisjca? dc Saniic
(h* ejjriil lodn Mumcipin de FiludéltiVi • BA, cruitcmie
furmAçòes: i74j 3551-2330. Ramal 206. dn, 08:00 Us 17:00 e 14:00
íIS 17:00, c-mnd: Jk iLipmJV/jCmaiLconi. Valor clu Iidilal: KS IO0.00.
FiUldOa-HA. 06 Jc iullut Jc 201 7.

ADU.V BYIJSrV
Ficsiixiitc du diimisvilj dc l.u.tlj,;li

22.01.20 1 8.

Contrato de ii‘ 022:2017. t-XãMÉRC IO DE OAS L TRANSPORTE
FAGUNTT.S OF. JFSUS l.TDA MF. inwrito fiotnc o ÍNVJ.
04.072.24641001-16, ciijn nbjeír* ê n rruncc i mento de boiijões de gãs
i.glp) Com eapyciddC.e poia 13 ktÿ, pain altndei
liqucfdlo ÓL
AS miiJadcs escolaies da rede :miiiiLipjl de ensino nj prçpaniÿjo da
«Imieneiçãii eseoUr, bem a*:i>o n mendimemo a secreiaru
nssisténcía social t traliulho iCRAS. CRT AS. SCFV. conselho tutelar, e
Baiun.
cist do s' conselhos), da Prefeitura Municipal Je Euti« Rios
Valor KS .'6 . 1 40,T>0. \iprneia dc 2”.03.2(U7 a 2'M!.1.2rtlR
Coni ram de n" 024/2017. A MSI EMPR EFNDTMRN TO 5 V
SERVIÇOS
inscrito
CNPJ.
sobre
0
ME.
LTDA
08.4S.Í.94 1/flOOl-il coin objeto e u prestação dc serviços de
knaviio de estn.twa de pulco. gemdur. eÿuipiimentos d< ilu¬
minação. sonorização, striiiario*. cerca iticiálk.3 c dcm.us
equipamenUis, c'lin forme trnno Je reterêneid, para K realização

-

.

Êní.

l>nCMnicntci

»CIK

Absim. pm »nvo Hdital
Sesÿío informada, confoirne o

<-)II<XQS,

-

<ÿ

< *ipcl

PREFEITURA MUNICIPAL OF F.UNÁ POLIS

.-.

27.U3.20li!.

Cwiirato de

ojnr

tJBJHTn. CONTRATAÇÃO Df EMPRTSA DE LNITONMAJ? ÍA PA¬
RA EXLCUÇÃO Dt SLRVJÇOS Dt LlMPtZA URBANA C.’OMPRLJiNDENDO SLOE DO MI.NP. ÍPIO DE ENTRE RIOS, PORtO
OK SAUÍPF. SEP ALMA. 1 \GOA REDONDA, (INTO ESTRA¬
DA. SERRARIA. SITIO DO MEIO t POVOADO 1)1: MASSARANDITIÔ TODOS DÍSTRITOS E l'OVOADO DEST1: MUNI¬
CÍPIO. Tnfdimamos a data p4rj Conlhoidinle do cename que sera
ív:\J/ado Ui» dia rCAC'20 17
fw buto:i. MRíUICS informações pd*i
telefone: (7f) )4>D-33j;.

(W.1)?/2UI7.

hblc ilueumento pode scr verificado 110 rndereço clctrinitO htIp:/.''wt.'-ti»’.1n.iiv/Nrtaía

pek) cixJiÿo «WL>20l7»7r*?(*U183

#

dos festejos relativo» a emancipa çJu politico da cidnde <Le
Entrç Rios Bahin, a J>ç reatuxi' nos Jin* 03 c 0; de abr«l ce
2017. Valor KS 44.98í!,l]lJ. Vigência dc 21JD 2U]7 a

2 ! .05.2017.

AVISO 1>K l irilAÇÃO
TOM VOA nv PKVC OS N* l/2ul“r

A FM de Certfiha - HA Tcaliÿsira Tomadr. de Preços e7>
2.VQ”'2(M7 js ldh. cm sua scdc para coostrufito dc Oliuma) AcadrtHia Ja SaixJe - Mudrtlidade Ampl»;td«. 11a xrtlt: do inuaiii-ipio dr
Candibir-BA. 0 EdiUll completo fiCílrá dpÿpunivel para umsulta e/ou
impnzsvAo m> endereço oleliidco: xvww.eiuidiba.bfl.go\.br/atoi/E:cita COes>- 5 1. Mniorft* ititbmMC<te> Jlrtves do E-mail: candibalicrtaracy [i;bo’.nla*i.ton: ev'Oli Tel • (77l 3W 1 - 20íb. DiviilgaçdD dob cutrov
Lhinu Ofieial
Otidctcço cIctTdjjico: Viÿi-w.eaudr
atú?
ba ba.floi.br'Diario_iJfictal.

vro OF

f:\Ttt

IS3

/SSy 1077-7069

PREFEITURA MUNICIPAL OP CORRENTINA

PKKCAO PKLSfcNClAJ. N' 311/21)17
Republicaÿ2<j

3

aasinejn

PREFEITURA MLINK;íPAI. Dh GANDIJ
AVISO DE LICITAÇÃO
r<*\ÍAbA DL fRCÇOS NJ

l/lr»?

O Mirmtipip de GdiiCn. AVT.5A ;«I»A i!*lef t'Skmll ><, L|iLt rrjli»TO I.P
17. dia 24.fr/T7. as 0*<K)H: sede dn PMG K Mawv.l
L dí Silva. 20. c entro Objeto: Serviço* de euÿ. para e>.eí uhc obraíde cimclusão dc uma USF-Unid. Saúde TJIIIIIIO mlbnii PMG. TEL.:
r.*J 3254-R386 07.0/,|7

m

Dlí: RLE! SANTOS DF SOI V.A
IVsidcMte <h <. >-.*iiâi:ui
conforme MP nf ?..2(XI-2 de 24<d#f200 1. que mstitui a
r.i,d
lrifrte>.iT.:lur.i dc fha\es Públicas llmsileira

diRitalrr.ente

-

