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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 05/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A REDE
GERAL SERVIÇOS 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 REDE GERAL
SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 08.241.186/0001-82-50, situada na
Avenida Getúlio Vargas, n° 2437, SALA 06, EDF. VIDAL SANTA MÔNICA, FEIRA DE
SANTANA
BA. CEP: 44.077-015, neste ato representada por HUMBERTO
SCHUENEMANN CEDRAZ, brasileiro, casado, portador do RG n° 8.860.577-95, SSP/BA,
inscrito no CPF sob o n° 002.914,015-38, 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 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 REDE
GERAL SERVIÇOS LTDA ME realize a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

DOS ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, conforme
especificações do Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados nos processos
administrativos n° 076/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e
adjudicação no Pregão Presencial n° 05/2017.
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ITEM
1

2
3
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DESCRIÇÃO
QUANT.
UNID.
Locação de sistema para
publicidade e transparência Gerenciamento de atos oficiais MÊS
12
do Município em Diário Oficial
Eletrónico Municipal.
Publicação dos atos oficiais
em Jornal Diário de Grande CM/COL
600
_Circulação.
Publicação dos atos oficiais
100
CM/COL
em Diário Oficial do Estado.

Publicação dos atos oficiais
em Diário Oficial da União.

CM/COL

400

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

R$ 2.600,00

R$31.200,00

R$ 60,00

R$ 36.000,00

R$ 120,00

R$ 12.000,00

R$ 60,00

R$ 24.000,00

TOTAL

R$ 103.200,00

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. 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
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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;

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

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$ 103.200,00 (Cento e très mil e
duzentos reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela
CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto
deste instrumento.

feres#

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada peio o fiscalizador
competente.

- 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.
4.3,

t
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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.
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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 especificas 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

-

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.
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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.
CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

t

Projeto atividade

2.009

Elemento da despesa
33.90.39

Fonte de recurso
00

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.

-

Ficará o presente contrato rescindido, de pleno
PARÁGRAFO SEGUNDO
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.

S
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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, 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;

Qj-
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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 publico 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.
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.
7
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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° 05/2017.

C

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 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.

ELIZIO

iRNANDES RODRIGUES SIMÕES
EFEITO/ CONTRATANTE

TESTEMUNHA 1:
CPF:

TESTEMUNHA 2í

CPF:
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REDE GERAL SERVIÇOS LTDA ME
CONTRATADA

:

Nu 129. Mextu-fcira, 7 de julho de 2UI7

Diário Oficial da União
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CvnlraUJ d«- n" 002/2017 EDUlPC CONSlJl.TQRrA fcM TOLXACÀO h JLCNOLOÍPJA DA INFORMAÇÃO LTDA, losciito Kohrc n
CNPJ: IO.úIFI.Sÿ.UOOOI-TO. c*»je eb.irlíi c o {Vnlfataíâo de ímpreíiÿ
para à p/estaÿjçi de sefviço* re locacÿe. impl.nniciçío, <rcirt*meim\
suporte c man\,tenção dc sisrema cV; ycslao cscuiar eorn -ÿutroulc
pan aTeildppnen1»i 4Ís demaniLLx
|>«rln pub.ieo IJMI;í:ÍI> rL iede
oscoLu du mimic ipio de Lnlff ítiivs, melJ.nrio itccnca dc uw c ea-

RaCitaçao.

27.(n.20lí.

m

/ssy 1077- 70w

Jos tVsi ejos rÿlar ivÿs- a emancipação politic» ch cidcde <ie
Rnl-t Rio* - Duhia. « se rtjli/;n pro' Jin* O' c li 5 Je abril de
2017. \ ali'r KJ 4‘3.01ííí1i|i) Vi-ienci* do 2T07.2OI7 n
2J.i>V2lll7.

CFRMO vi>mvo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

A PM de

-

3

FH.IML1KO TLKMO AÍ>|TIVO AO CONIKATO K' <XJ7-’201/.
CONTRATANTF. RfNlX) OF <iAUT>f: DO MUNICÍPIO DF COURCNTTNA. tSTALMí DA bAFTI.VCNPJ ri' ||JVl'4tVM0l-Sfi.
CUNTRATAUOM)' SJRJJ'V PEREIRA DC SOUSA VINKA-S1RVOMLD COMtkC JO Dt MAFt RlAlS VI1-.DICOS-J 10 SP11AI _A*
RrS-Mf-CNPJ pr 2? Ú72.5WUP01-&1. OBJETO: Açrcscimo dc
(vime o cincii
vcrrtn} an valor lutei o-ÿináiio ilu Omrv.in Adnv'insiraiivo nu <l0*“-,'2lil'7. tm fnnna de art. 6 >. £ I". dr. Lei it*
IMhXy VAI.OR GLOBAL; RS J> I24.W ASSINA11.'RA
OW2fll7.

AVISO IJK i -IC.IT VCãíI
\f)A DF PkKCOS N* l/JUl"

Caitdibí» - BA 'eali/ara Trmadu de Fnsços em
2 5-41' 7201 7 as I0h. em sua iode paw eomirÿçèo de 01(uma) AcaUCTniu da Smide • Minldlwlude Ainpliadii, na iede Ji» município de
Caikliba-BA. O Edital completo ticari dixfitmivci p/ird cnnsuRo &'ou
impressão no mdereço eletrónico: wssÿ.cnndiba.ba.gcn.br/atoCLick‘.acoes-51. Maiores mliiinnÿo arrÿvÿí» dn r>mail. condibalieitrifiinr;r:homiail,corri edou Tíl.: (771 36<il-20AfK. niÿiÿação dos onlTps
Diiinu Oficial - endereço clcoAnico- uÿwr.cajididlos
b&. ha .gos.br/Diano. Oílciâl.

- seção

PREFEITURA MUNICIPAL DR CORRIiNTINA

PREFEJTUflA MUNICIPAL UP. CANDI AL

VJIU: lU l44.írf)rj.f/0. Viÿínciu dç .',7AV2fll? o

Contraio de n" CNJ.ODi*, FTRMASITiFS DfSTRÍltUTDOR A t)P LIVR(>S im NORDESTE 1 TD\. imirilci soorc o LNP’J'
L9.442.427/|>Xll-7ít. cujo ohictn 2 u homcoúliento de li'los do p:0-

jeto !er < apieniiei' para arendei u priplesÿcíres c olunts do «Privimi
C 5 anos) dl» tvde mnruc-ipjl de ;nt,Lúo iL Flnifc Rius •
FUihij. \lfllor RS 455.4JOD.til. Viÿériÿia dc 7l.0.V>l)l7 u 'I.0.V20IÍ.
Conlmlo de n" (HI4/20I". F.M. A LMII!D A CPP. invcrilo sol-ne u
ONPJ: 410. Ml.'OXXiiXJJ-X'. <uio L'h.icio é o
mento de Gâios
Metlioi-pais par»
are iVrifimEide' iii Uoípiial Mnninipjl dr
llnife RíD»> - Ekibi.i. n-i Município de Enlre RHP? - Hnhi.i VHIOI Ri
4lí>.b6t,lK> Visènem de 2K.U< \>\7 3 NvlJi 2lMS
Ç 'rmliaio de if sHI5 2.M 1 RJ:DL OPR.AL SMKV'K'OS UDA ML.
cujo irhioio e o pruitavdo
inscrilsi >onre o CNPI: (W.7 -I 1 Ro7X101d. Mirvic'Oi de publii'CCiiii iki- B:I>« ofici<ii< no Jii.fLU ufni;-. iki m«nkipiu. Dinxio Or’is’UtJ du LMadis. vmal ric frunde cir<IiJuv-i-.1 c Dvniu
Oficial da União. Valor KS H'5'.2(Jf/.IJ«.l Vienna de 2X04 2UI7 .1

iníantil rX 4

::.o.C20Jii
Contrato dc if 014.-701 NAMRA DF UM A LF..-M. fMMIÃÍJ ME.
mserMy Mjbre o (. NI’J. 01ÿ.24 L1 .> 2%w0lJ<i 1-02. mjo obfei'j v o tnrtlctimeuto dc unias c tervivo*? Euiernrios. p/tni atender n p«.s(ni|avàu
siureme do município de Entre Rios
Rahia. Valor R5 N.Wlt.tlO.
Vigcncia dc I40X20P f> Í4.0.V201S
Contrato dc n"OI5/2i)l7. MK TKÇNOUXilA E DIOUAUZAí; ÃU
LIDA- EPP, intento cobrir O CNP): 24.ÿX7.444 íHli||-0fr. eryo objeto
é o Prcsravõo de Serviços de diçi'.ali/u;io, indcxavã‘1 dí doojmç-roÿ.
jísninaiin u de oifru-aie tl«- germe id juenrn eleinfinUm dc docomenío'
(«all, com arrnaven-.miLT.in rv»> nuvens e 4fju/unenm, óOí doeumcnios
pcrtencenteh a piereitnn mumcipul dc Entre Rms B.ihi.i. Valor Ri
77.52IMH1. Mjcneia úe 15.JU.:0J7 a 15/)? .2018.
Cont.auí tte iiCT í>h-2D!7. SOI? MTV CONSULTORIA Fi TRCNOÍA*ÇIA LTD A ME. iitsmto
o CNPJ: 2- 2*49.8; MHW)‘-0V, cujo
OD|eto é o pie'tavU'S de servia-os etc .U.LíSO à inlcr-.et, cem Idi tlceiiVk-.nio c supraiV ttenico dr link UrdiraJo 4l- 5(J :U|V para arrndc u
deiuanrla dc diversas ieeJelaíMS d<ÿ Munkipio de Enlre RJDí - lí.ib.a
Valor ItS 'N.OOy.íiO. Viÿçia <le 16.1)> 20 i 7 41 1(..«)? 201 7.
Lonimto de tf* DL'Citp. 4.\WJ Rf-'TOfLÿ RD1. LlRl.l.l ME. iutrcrito f.r>hrc 0 CtvVJ: | S .49*i ,õ2fk4Xyi t-fi I. cuir- objete c o pruM-ivão de
scrLjvi*-ÿ sic íimpljaeào. adepuavÿi» e iwniiiiii do novu piiklio tla
dinàmicã - ensino iiindnmcmai, no Mumcÿiio dc Enlre Rins - Bahia
\altir RS 147.ÿ7,10. Viÿêiifia dc 10.0.1.2(117 .i 10 05.2017.
Lonimio de 11" H2ff2017. L.M BRlll) TO IM JMHjlA-ldL, mscnio

-

-

-

s<4tre u ÇNPJ: 26.?i47,J?7r>',000l-9S. 4;ujo objeto e o Smivim dc
de teviloloy.iit r infurnatiiM. pat4» uteitdei 41
suporte téraiieo cru
'
tlCCCÿVidadcs de JivcriOS SClDa-s lii Prefeitura Mur.ieipal de Lntre
Bahia. Vrfor RS 71)4ÿ10.00. Viÿènoa dc 20.0?.201’ j
Rios

-

20.4)8.24)18.

CmiLmto de n0 il7l iu 1 7. L. C 5RVFTR4) 1>US SANTOS CONSLO.*
TORlA MK. msaito .sohiv o (. Nf'i Zb.m 7.l)7'S.-í)00 ( .oji. cujo ub;cto
ê o pr estagio dc seniços tie lo-endo e rnariulenç-ãn dc su ft1ware dc
Jc n4ita IWAI e ctrõniiM. pau o MuniL-ípio de Emrc
Rios
Dúlua. Vuloi- 72.W10.iK). ViainciA de :2.4)?.20l7

.

AVISO OF. LICITAÇÃO
|>L RKKÇfíS V 4/2017

IOMADA

O MUNICÍPIO UI-. LUNAROUS. acravej df. Cernissio de
Liritafío. tomo puNico o P-diameuio do ceiiame 'Íi»m«la dc FmcO' r"
CiM/7017, cujo olrjeto c; FXSJCUçJO de r-elónna, fendcqnação e amplni/âo dc 12 Itlo/e) ntudadex escolar c» no ntutiiclpio dc Eun:ipr>lr>Bíihia. ti-ixln em vislj u ueces\Mjdc de nrinJeguavÿ1
Edital r MUN
anchos. Aisim, \im IIIIVD K.lnal Sera republ icndii c a uusa dara du.
SeHsãn inforEnsdn. confunini ci praeo leguf. u ner iltudjiads nos Diános Oficiais ç nou jnrnaK de riia.ÿik cijculaeào, Mainres mlonnações
pinlcíào scr obtid/is np. Sola dc Suputn(cndc;ictA ile l.icitacões m>s
ituis uUriH ;ir* Iruráno de ÍMtbrrtfVrvrr /rÿ l2li:flfJi:n« oir pelo r-mail
liciiaennttiKiliiit'iinwiil s\n«. As dcr'\u's i'asc.> d.? cena nc stTão ppblicad3A nn DOM. no sac v n u-.cunupo.is.ha

í'.-.ina.tolls - (j.\. < de i u I |j> ijk- 71H7
FABIANtJ DE JLSl.S FERRblKA
ÍYosifJ.:-:* .la ( o.t.isffv
•

PREI LITURA MUNIC IPAL DE FEIRA I>F. SANTA V A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDF
EXTRATO Df TLflUO \1HTI\ f »
AD111VO NJ ,W2urmi. OONTR.MANTC BMFS.>T.JNtX> VUiNl< 'IP.41 DU SA1.T)E Dt VF.TRA Dt SANTANA. OT3FU IT)- O ii'ntraio JI° 0?720lfrL 1 1 ora adt(âCi>. cnm valur ciobal <le RS
1.IJI)?.“47,45 (I IJU llliL.ào, ’.rês mil. seteceilto/; c ou.vrenla e sele irJjs
C qi.erenia c CÍIKO ccnl-ivosl , será ()<mioí{j«ici por mr.:s (>1 1quatro)
nutvs, a COnlar do Sou icrno anal, refer ente ao período dc
!’ 1/4-2017 á 12 08.2017, dc iu<wdo cm11 <» iiuanlo lonetanlc- nos
iiu(c>s do pnewso na 4S67/' ", panrcci n' iStl 'PCrM- 1 T, que VKrlc fora
profcrnlí' pclã jirciLiir-idorifl ôerri do Mnnicípiu. 4"('>N TIL-M Af>A
LIMV-AKY DISTRIBUIDORA LTDA. DATA 1)1- ASSINAI L1RA
I' dc Abr.J <le 2UJ7.

PREFEITURA MIWCJPAL DF: RLADI:LFIA
AVtStl Dt. i.K [TAÇÃíl
TOMADA l>E PREÇOS IV- I P 0(12/21*1“

hlevm- ptevu pur lide Rmcirsvi Adminiÿrradvii ir1 I ?K_T-' |7
A VrefciiuM Municipal dc f tJacclfie-DA. ioma público que
reflt/.ara Jrn 25.U 7.20] 7. as I UK* Hs na .sede Ha prefenurr. silo a A\
<ie hcíUçõeÿ. certimc com 0 tifo dc contrr.f.ir
ACM. 267. ::a
empresa para a Rotbrmii c aiuplração dc UniddJcs HAsteas He SaiVie
d n M ume ipio de film:cilia - BA. ctmldtiwe- anexo do cdilal. InIbrmirçõc s.
.’551-2.150, Ramaf 2i*h, dai 0S:4J(.' s.s lÿ.Ode I -1:00
»! l?:0Ú, e-moil: lidLipmlÿítiiiail.coitt. Valor do EttilnJ: KS HiO.Od.
Fil*iélf.>-liA Uri He úillm Je 2(11 7

.-.

22.yl.20l8.

t ' pel

PRFFHH URA MUNICIPAL Of F.UNAPOl IS

.

AOK V U AI fííT.%
di 4 unn>:„v de l.iLiia, ão

Crcsic.i.iii.-

Contrato dc u ’ 022/20 17 COMERC IO DE <iAS C TRANSIÿORTL

FAGUNTFS

nr.

JUJUS LTD A ME. mscritu sohrc o ("NHL
LTijin obji-u» í n tmi necuneiitn dc bmijnes dt- e.á'

1W.Í122. 240ÿ041Mf'.

liqueíeiln de pcobJcu ;j:]pr uim e.ipuiidude pala 1?
Jivca alcnrlei
as iniidadei esvolnifi da rede :niinieipa) dc ensinsi nu ptcpuravjo d:1
irlimetiLacãn «f<>lai, liem couru o n(endijucnn> a scei clnrín dc as¬
sistência social c trahjdhu (CR AS. ÇRF.AS. SCFV. conscfho fuIdar, ç
catei du.-; c<in selhi n. j. d 41 Prvfeiliiru Municrpul ik Entre Rit-s - [iuhitt.
•valor Hb 5(..|4i),0í>. \'i£ftKia cic 2’.0.1.20] 7 a 27.0X2018,
Cuntran. de n" 024/2017. AMST RMPRCLNOfMENI OS K
SERVIÇOS
o
CNPJ.
sobre
LTDA
ME. inscrito
08 95.4.911.'41001 -5 1, cujo nhjctn c <j prestação dc íçrviçub de
locucãi> d<2 e sir ..Una Je palio, genteuu-. eÿoipamemos de 1U1minaÿào. spiioriTÿvãiv sanitanos, ccrca meiãlica e tlciuais
equipamentos, conforme ler:m< ílr rrfeirne '41. paru a 1 euI inação

bit-' documento
ser veriiloudo IIO endereço eletrónico hup... '.Wv.in.íiysdx-tfljlal»JikidcJlti f lí,
iielt) tfiHhgu Urin?2(ll70707(miK.1

Docimu-ntn

jism.-.do

PRI-FTTTURA MUNICIPAL DE C.ANDi;
AVISO ni LICITAÇÃO
TOMADA DK PREÇOS N4 j/JOIV
(> Mmlie ipio dc OÿnÔH. AVISA dlls iniclV-s4tiJo>. q..f íeuliTíilrj t.K «IM 7. diu 2d.-i77T as (W:4K)H: sede da |*Mfi. R. Mnix»el
I. d? Silva. 2i>. (.entro. Objeto: Scrÿiçoi Je ei’£ p?ra executa: pbras
de conclusão ile upn» liJiF-Ur.id. funjcc F;:rmlia iitlinrin. l‘M(i. TE:l :

Ç.V, >254-0.1KA. roy»

];.

Dlt-.KU : SAMOS
PrtM-.Jcnle CIH

or. SOI'/A

( n nis<n>

dipilaimnhte ct>nfi»rme V1P o1 í.2Ui*.? de 24 ,dS,’?0l) 1, q-.ic iiwiitui a
Infrafislrulura dc < ’haves Públicos; Brÿiltrirr: - ICÍ -Brasil

