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CONTRATO 006/2017 - INEX

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO,
ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME.

«r

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na 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. Elízio Fernandes Rodrigues
Simões, doravante denominado CONTRATANTE e ALIANÇA ASSESSORIA E
ME, inscrito no CNPJ sob n°
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
08.409.080/0001-45 situada na Rua Dantas Biáo, 46, Alagoinhas Velha, Alagoinhas - Bahia,
CEP: 48.030-030, neste ato representada por Natália Pessoa Santos, brasileira, solteira,
empresária, portadora do RG n° 11.965.834-80, SSP/BA, inscrita no CPF sob o n°
046.426.125-21, residente e domiciliada na Rua Urbis II, caminho 23, casa 31, Jardim
Petrolar, Alagoinhas - Bahia, CEP: 48.030-685, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato de prestação de serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes.

-

O presente contrato tem seu respective fundamento e finalidade na consecução
do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
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 serviços
entre os contratantes acima mencionados, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL
ESPECIALIZA EM GESTÃO DO SUAS, ABRANGENDO A ÁREA DE VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA PLATAFORMA
SAA/REDE SUAS (FEDERAL) E SAEPE (ESTADUAL), conforme solicitado no processo
administrativo n° 025/2017.

-

Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
1.2.
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 acima indicado.

fftW

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

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1.

PJWER

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA se obriga a;

a) Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato,
conforme requisição da secretaria;
b) Assegurar a boa qualidade do serviço;
c) Fornecer a completa prestação dos serviços necessários a execução dos
em
perfeitas condições, não cabendo ao CONTRATANTE nenhum ônus além da
trabalhos
proposta apresentada;
d) Atender diretamente as demandas da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Trabalho através de assessoria contínua, durante o período se vigência deste
contrato, realizando visitas técnicas, contatos telefónicos, bem como contato por meio de
correio eletrónico;
e) Construir instrumentos necessários para a coleta e sistematização dos dados
e informações dos programas e plataformas ligadas à Secretaria Municipal de Assistência
Social e Trabalho;
f) Apresentar relatório consubstanciado de execução do objeto;
g) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto, bem
como por erros na execução dos serviços contratados através desta cártula, obrigando-se
aos reparos dos mesmos;
h) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
i) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
j) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato,
cumprindo o cronograma de atividades constante da proposta apresentada no bojo do
processo administrativo n° 025/2017;
k) 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;
I) 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;
m)Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

CLÁUSULA TERCEIRA

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a devida
prestação do serviço descrito no objeto deste contrato;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
2

>

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

C0

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 serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA

- DO PAGAMENTO

-

O valor global do presente contrato é de R$ 168.000,00 (cento e
4.1.
sessenta e oito mil reais), sendo 12 (doze) parcelas iguais de R$ 14.000,00 (catorze mil
reais), constante da proposta integrante da inexigibilidade, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para o serviço, objeto deste instrumento.

4.2.- 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 CRF de FGTS, da CNDT e das
certidões de regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual 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.

t

Nenhum pagamento será efetuado à
PARÁGRAFO SEGUNDO
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.
4.3. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra
uma das situações previstas no art. 65 da Lei n° 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.

-

4.4. 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.

-

4.5. 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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-

4.6. A empresa 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 assinatura do contrato, 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 orçamentaria.
Projeto Atividade: 2.061
Elemento de despesa: 3.3.9.0.35.00
Fonte. 00

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

-

t

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 serviços";
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 serviços efetivamente
prestados e aceitos.
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-

PARÁGRAFO SEGUNDO Ficará o presente contrato rescindido, de pieno
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

-

O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9.1.

ir

-

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 prestação do
serviço, 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 serviço, 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 ao CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

-

PARÁGRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do negócio realizado
e antes da prestação do serviço que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus
preços, valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a contratação 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 n° 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) Murtas 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 Serviço,
limitadas a 20% do valor da fatura;
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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
do contrato.
b4) A muita 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;
c) 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.

10.1.1. - 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.

10.1.2. - As muitas previstas na alínea “b” desta cláusula poderão, a critério da
Administração, podem ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a
depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

10.1.3. - 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 serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada,
sob pena de multa.

10.1.4.

-

10.1.5. - 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 Secretário solicitante.
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.
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11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos
omissos, a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, a inexigibílidade
n° 05/2017.
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 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, 06 de janeiro de 2017.

OeMCc-

DRIGUES SIMÕES
PREFEITO/CONTRATANTE

ELIZIO FERN

TESTEMUNHA 1:
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EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 05/2017
Ratifico a Inexigibilidade de licitação sob o n9 05/2017, com fulcro no Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, em
favor da Aliança Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda. ME, inscrito sobre o cnpj:08.409.080/000145, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria social especializada em gestão do SUAS,
abrangendo a área da vigilância socioassistencial com vista ao acompanhamento da plataforma SSA/rede
suas(federal) e SAEPE ( estadual).Prefeitura Municipal de Entre Rios, 04 de Janeiro de 2017.Elizio Fernandes
Rodrigues Simões— Prefeito Municipal.

Cr
EXTRATO DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS /BA torna público que firmou contrato de n9 006/2017/1NEX, com
a Aliança Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda. Me, inscrito sobre o CNPJ n9 08.409.080/0001-45,
cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria social especializada em gestão do SUAS,
abrangendo a área da vigilância socioasstencial com vista ao acompanhamento da plataforma SSA/rede
(federal) e SAEPE(estadual). Valor R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Vigência de 04.01.2017 a
31.12.2017. Entre Rios, 07 de Março de 2017.Elizio Fernandes Rodrigues Simões - Prefeito.

c

Tv. Sen. Eduardo Veloso, Entre Rios - BA Tel.: (75) 3420-2598 | Gestor(a): Elizio Fernandes Rodrigues Simões
Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.bre garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIl
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uienjiniçnu» JS nçecssjijadcs das unidades escul.ires. Secielaria-bede
e Dept’ Je Culluri. para o exeiciciu do 2617. Sosàíi do Abcruru
7],0,20;7, Credencja mento: 08:001-1, Horário dj fíessilo: 0R:50H,
Local Pro rc ilura Mun. dc OKI. IVcdio da bcc dc IToncj. Adrmnistraçási e f munças, Scior Je LtCilaçoCs C Coimatot-. InlbriliaçdCi
l dnal na Prclcuur.i. Icl.: 1 71 ) >(41-2554.
l'KI.<i.\< ) 1‘kl.SI-NClAI. N ' 16,2017

licitação na mudaiidade Tomada dc PrcçsK St' ÍMll 2ÍH7, 1I|H\ Menor
Riveo Olohal. eujo objeto C -1 Utintiatjção dc Empresa Espedahzjda
cm Obras e Seiviços de rujícr liaria, .para PAVTMfVTAÇÃO NA

AVENIDA IMBASSAf E RUA ANTONIO COVSKI HHRO. com

tunne espeedlesições e q.aiitilalivos estimados nii fdnal e seus ane¬
xos Os interessados poderiui obter o Ldiial no Site Jd Prefeitura.
(wwisdiasdusilj.ba.gov.brl e illfoÿnaçòeÿ pcb> e-intiil COJJCí-

A'osp201ã-v ginail.com c.ou na
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para cuntrulai obra Jc reforma de e -colas.
lipn Mcm>r Preço (Jlnhi!*, sessão designada par:i i> Jia 23 tJ»"2tH7 as
lomtt

(Wh.

PUKIK-O

e-mail pine Jlie Hue jot;t ginjil.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
D0 ALMEIDA
W ISíJ Í>K Ml II ç(, À('
PKI I.Ad PKJi SLM 1 \l N" 6 2IH7-SKI'

Hhiem: Sl.l.l.(,Àí3 l>A5 VII.I.HORl.S J'kdl’OSTAS PAR A I DRNK l\thvm KVHNTfAL h PA Rn-.I.ADO l)h PNI-l.S, CÂMA¬
RAS DL AR L PROTHTDRES Dt ST IN A DOS A RL POSIÇÃO DA
I KC) I A <>l ICTAL. DL Vl.lCULOS D A PRELTilTCRA MUNICTI'Al.
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|i>mccinwnio dc gcneins
OBJETO' Contratação dc em|HCw puni
dlimenlitios pura atender ao programa de alimcnLtçàn esc ular nas
-.-nidades evenliiiv.s do município de Lrilix; Rios - BAlIl.V Rece¬
birisenIn Jc cm clí»|Ks c aberup no dia 24 03-2017 Áfs 0SII30MIN
O edital estará ã disposição na sede da piefeilura. siluado na tua da
Olinda. S.N. bniir Rios - BAFIlA Mai«uc> nll«miiiçòc> id. <07 5)

5420-4222.

I r-rv I’ios-1i.A.
nxsr, n :1c ’o I '
LEJTON LUIZ PEREIRA TI.ORE5

(

PREFEITURA MUNICIPAL DL Ft IRA DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO I>1 UÍTÍACÃO
PHLC \0 PRLSIACI M, N 7 T(H7

0 Pregoeiro Anlomo Kosa de ASMS, deudomente designado
J1i u s és do DectClO n" 10. Iò4. de J2 de Janeiro de 201''. levj JO
ccnhex-imcino dos ir.[crçs>:ido>. que rcili/jcã a ‘K'e-.onie hcimçãoL1CITAÇÀ0 S® fD 5-20 17 1 1 1 j PRPf.ÀO PRESÍNf IAJ. V
0Q3-2017 DIA - 22-03-2017 HORÁRIO 09:00 1ÿ OBJETO: G>nlr.iUçãi> dc empresa pura publicação dixs atos legais da 5ec retailJ
MUNICIPAL de SJLKIC de Feirj de Santana. O Edital encontra-se Ctsl'c;radc>anmiw bj.eos br. Os inlcre*>ad(i> pi>
ponivcl no stiic
deião obler ttuiores Lnlormjções nti Selyr de ("oinpras c 1.icit.tçJn. n.i
d.as lilciv no llorái io Jas itRIi ás
Secretariai Municipal Jc Saúde.
I2h c dc I4h i* 1 KJ). Ickl-ix: 5 612.4 557..Í t,Z?. fi«53 - 3612.66itJ
1.* M.ilç.l de
i eir.j .lc >a -.mn-l' V
ANTONIO ROSA 1)1- ASSIS

MurucipaJ de Dias I>‘Avtla.

PREFEITURA MUNICIPAL DL GAV1ÀO

ria.

lamenlo de Cultura. SoFciO de Abertura: 2 1 "O.i "2d I n. Horário da
Sessão: 14 'Oh. J ocal PrcfeituiD Municipal dc f.atu - Prédio da Scc
de Plnttéj.. Adm. ? Finance. Sdor <1e Licitações e (.Vmtraios. sn-,
Cer.tro. Ca tu- BA. lnrbrmaçilév Ediial N<i Prefeiluta. Tel: 1 7 1 1 364 1.
11 22. Ramal 235

v frznr

I.I.J/IO l-LKNANDJ.S RODRltiUt-.S StMÒt.S
I c !’ÿ i!ÿ» *

sitnmla na IVaça ilas I res Poderes, hairro l.essa Riheiro, iU Icl: (71)
3648-353’ e Horariu ORMih js 14 00h. Dias D’Avib; 0ÿ63 20 iT
AnUmio Alexaiidio da SiKa Lima Peieiia - [‘residente d<i Cu missão
betonai Pertr&ncme dc I icitação dc Ohms e berv iços. de 1'iigcnba-

LM RA IO DL I ERMO ADIIIVO

Torna público PA n". iI 5 20; MotiiliJade: Rieguo P:CNen,i:i’ n" 411 C» 21117, lijai; Menm Preço (ilohal
Men*ir l.jncc.
Ob|klu. fornecimenlo Je arltgos Je armarinho pjra ulcnJci a dennuiçia das Unidade? Iscol.ues, Secret ana Hç Fduçaçãti c t>epwir-

í

Prcicifura

INK.\ KJIM 1 1 D \I)F up i K M \çãO

Ratifico u [nexijubdidude de hçiiilçãu 'Ujh o í>6 2017. com
tuUro no An 25. Inciso IF. da l.ei X.6(>h'9l. em fuvm (la Aliança
Assessoria E ( unsulleria f:n (reslàu Pública Lida. Me. ís-vcrilu sobir
o cnpj.lK 4119.11X0 (Mil- -IS, cujo o objeto e con traição dc empresa
cspccializacta em geslãn pública para asscssoria e consultoria U-cmca
lurilo gesião do fúmlo de manutenção e d«semoh imewo do edu¬
cação basica c de valonjação dos profissionais da educação H'lV
DP.B-. eestào de sistema e inlòrrruçues, lançamento de patMaÇáo de
contos e acompanhamento e com ênios e contixilos da educação 1-mrc
Rins. 04 (l-c Janeiro de 201".
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PREFC1TLIRA MUNICIPAL DE C:ONCFl(,’À()
1X2 UOJTF

\. : e m.m.o de : i 7
si.zrn: IZABEL PERJURA

;K-

RR[:L'I;ITURA MUNICIPAL

-

N“ 46. quana -Il-ira, 8 do março dé 20)7

J

MENOR PREÇO CiLOBAL Dula d«. JnlpmiMlin: Dia
20,'05'2IJI 7. á> ilb 3(fh, l:d il,it dispomvçl çm sua sede das ftXh is l2h.
rio «.-gumtH 2J a 6J feira c TU» sitio clelrúnico litlpÿ-conceicuudoal-

Dlcntv:
l)BJh

- s*çân

.).,o D V.:!i« K\. 7
\l = i-..
’f-r
AVIONIO A! kXANDUL DA SUVA I IMA Pt-RKIIIA
Pll-lioei::; .|.s 1 .!
-Si.lr-ll.il P> I.tillMT U. '!•:
I iiiUçJ-- >!•-• <>h.,:.> 5, --. :VI:K .le l-njicn!:,!':,:

PRF.l'IiJT'U'RA MUMd PAI. Di : LNTRf: RIOS
KXIK MOS IH f OMRMO.N
objeto e conlralaçài» de empresa especial iziidn em eevtào pública para
assessona e ctHisultoiu técnica junto a gestào do íunJn de iranntençãi» e desenvolvi nvenUi da educação basic a c de valorizacàu dos
profirsuinaJS iD educação !:l.:W>r.H-, gesLin de sistema e inrormaçõçs, lança memo dc prvshiçáo de contas e ,u<imp!i:vhamenio c conléoiov c contratos do cdlKUCáo Valor KS Hs7 4411.(Hl Iççiiio ç nnçniii
e vete mil qujlioeeiitos e quaienu tcaM Vigência de 0» <11.20 1" a
31. 12.20 17.
objeto e a prestação de serviços tie assessora c çnr.sj.tor:a social
espcculi/ada em gcslão Jo SLAV aluas1geiido a al'e;i da vigilávçia
socioa.ssleiieial eum vi>ta ao dCtuiipaiiJuuiiento da plain forma SSA re¬
de 1 federal) e S At |'H(e<laduaM. Valor RV I ÓX.CJIRI.OO feenln e .sesácAta c uiio mil ícais.i. Vigcnchi de <J4.til.2U|7 a 31.12 ZiH".
A\ »Í í

m:

FM.\1(JI»EI

IDADI. MR ll(IF\(,À<) S' 5'2nr

Riililico á IncxiuibiliJadc de licHaçao voo o n" D5-2'»l 7. com
IÚICTO CH» Ari. 25, It:c:sci II, Ja Lei 8.666
em 1ávot da Aliailçá
ASMTSMJTIJ e Cons ultima em Uenão Publica Ltda VI f. iilStritU solve
i ciip.i:(IK.-W4.ll«0.ÍW¥H -45. vuio uiiiclu c a piesiação dç serviços de
isse-ssoriu c ctmvulhuia siicial cvRcélaliZádu cm éotãu do SU AS.
ahruíigendo a aica da vigilância suelua.vii.vtcnciiil com vistu JKI acoinpjnh:mitfnlii ca pljU!o:iii;i S5A reJc sjuM lédciillj 0 5AEPE ( Cvl.idual i

l-.s1e Jocujnenlo node sçr verificado no enJeieço eletniraco http. wvwv. in .lhÿ-hr,iukri*L»i>i3mil.
|H‘li! IIHIíÿO < Kx 17 2<J 1 70 5t iM1011>0

! . o. k V.- S\ : uc i.uKii.i *1e 2‘- 1 ;
El.lZIO LtKS ANDES RÓDRKiLtS SIMÕES
Pi. t;.n>

Rcxiimo Jo teiillo Je aditivo n" ÍHMi.zlH7 au coniram n"
2d 14
siiKiitaJu a Toitiiida tR- PKçO -* tKjh'2fi|i CONTRATADA- (’TM
Oon-dmções e Locação iLe Mái|inna8 e Ven:u|os hirell - hlJP - CNP1
lí.hlíí.fKl.ÿ.iXlfll-ÿh. OBJl.TO DO CfiNTRAlO. eunliataçãti de eiupteisi es|Ks:iiiliztida no ramo lie eortHmção civil piira a execução de
sersiçus viMndo A reutilização do centro dc comeAiiali/ação de
írulas e verdum Ho município. VALOR Rb 19.175.60 tdezciiovc mil
eenio
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<\2 03 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANA MM
AVISOS
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I.K n

vo

(OM OKRLSC.I A N" 2;2<ir-< 'U-RMÍ,

CRI da RM de (H ANAMHI - BA re<llÍ7arii i içuaçãi: cin
04 201 7 ás dX:00h. em sua vede para: Aquisição de comhuslivel e
agente Tedutor liqu:do. para marlmenção da I'rtiia da Preteiiiira Momci|xtl de (juonambi-BA. FJIIíII na sede < no ‘mk hiip:.- çua-.ar>
hi.ha gov br. licitatoev iLvulgação dos initros ,Hos :to Diãr.o Oilçia) site* iv ww.jriianambi b:i. giu.hr. ij7q)V2u 1 7.
l(J

TOM All A

l)L

HIM

()5

N 1 n.20 1 7- 1 P-PMí ,

- BA leali/ará liauçjo em
íixjiOh. cm soa vede p.ux- Aquisição dc tubos PVC
suldátel tponu hoku soldáieli, aplicação irrigação, ctu iizul. JiáUWIJO 3 2 mm o ãtimiii. cumprirncmo 6n*.. I«OKTIJI PW r»g:J<i. rç.
sis:èneij pn 40 e pn 6<(, que M.T:U> uiili/.idos no ahaslecimento Je
jgua visailJu atendei IK nioiaJoro das dívcisas ÇinlluilldadÇs |o>
eali/jula.s na /tina iuml tio município. KJiia. na sede e no l.nL
hltp: e janaiiitii.ba.gov hr-IK iI;K ue.s. Divulyacào Jov oulios ato> n('
br 97.tl3 2FH 7
Diálin OllcSil • Stic *«* jruananni ba
A CPI. Ja PM Jc tií.ANAMBI

3íl <13 201 7 as

.

eonroanc* MR n" 2. 2(41-2 dc 24-tlX "20' )J qilc m.-ftilm a
Infraeslr.jtur:» de ( haves Rública.s Brasileira l( R-Hrasil

Doeumenlu assinado dieilalrnirntír
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