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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 09/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A
EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.

C
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 NUTRICASH
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 42.194.191/0001-10, situada na AVENIDA
TRANCREDO NEVES, n° 1.672, EDIFÍCIO CATABAS EMPRESARIAL, 4o ANDAR, PITUBA
SALVADOR - Bahia. CEP: 40.820-020, neste ato representada por TYAGO VELASCO
SOUZA, brasileiro, portador do RG n° 9.517.660-82, SSP/BA, inscrito no CPF sob n°
022.227.375-59, 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
objeto
contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
do
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:
Proposta apresentada pela CONTRATADA em 24/03/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de
fornecimentos entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. realize O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
(GASOLINA, ÁLCOOL, E OLEO DIESEL) ATRAVÉS DE CARTÕES E TICKETS COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA
PREFEITURA DE ENTRE RIOS-BAHIA, conforme especificações do Anexo 01, deste
Edital, conforme solicitados no processo administrativos n° 041/2017, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 06/2017.
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ITEM

CONTRATAÇAO
FORNECIMENTO

01

l

UND QTD VLR. UNIT.

DESCRIÇÃO

VLR. TOTAL

DE

EMPRESA
PARA O
DE
COMBUSTÍVEL
E OLEO DIESEL)
ÁLCOOL,

(GASOLINA,

DE CARTÕES E TICKETS ATRAVÉS
COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE

ENTRE RIOS-BAHIA ._

MÊS 12

R$ 3.645.725,58

R$3.645.725,58

_

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:
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;
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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;

ir

i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
j) As empresas deverão apresentar cronograma para implantação, treinamento e
liberação dos créditos e entrega dos vales, que não poderão ser superiores a 10(dez) dias
corridos, contados da data de assinatura do Contrato, e para remissão de Ticket;

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, á 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$ 3.645.725,58 (Três Milhões,
Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Vinte Cinco Reais e Cinquenta e Oito
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Centavos), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento.

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

L

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
oficiai.

-

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.
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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

-

I

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 - ALOCACÀO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentaria:
Projeto atividade

2.005/2.009/2.011/2.018/2.022/2.026/2.028/
2.033/2.045/2.083/2.049/2.112/2.061

Elemento de
despesa

33.90 30

Fonte de recurso

00/42/01/02

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.

(fitlM

5

ma?

ÍÉJliS?

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

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.

I

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 â CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento
obrigações,
às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
de suas
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:

Wâ
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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
com
a Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não
contratar
previstas no art. 7° 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.
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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.

Ir

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° 06/2017.
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.

V

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias
de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e
legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA, 27 de março de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
AVISO DE I.WITAÇÀO
TOMADA DE PRUO »S N“ 4/20r

OBJETO: KxÿL-rvii» de serviços visando a Pnvirisf n lacio e m Ctinercto
Ticmminn5o Usinado, nas Ruas: Alio do Cruzeiro, Frei Ciolvão, Rio
do PircF I 0 Jl, U dc Onnilmo, 12 de Ouuabro. Nlario Ncÿruinuiire c
Rixu dfl Creche, nn sede desit Município. Aheriiua: 2? '07,'2017 às
0Ó:1X) horas. Kilit4l'l11 furmaçxjes: im prédio da mu s<aJe.
CstliT.mta. 7 Je JuJho Je 2l>|7,
CTRTSTIANE DE OLIVEIRA SHV\
l'ievidente da CR5.

PREHilTLJRA MUNICIPAL UL COARACl
AV1SLW DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL .31,71117

Munieipif» ót Cnaraci. toma public U que reflliiarí no dia
24 ihr juljiu t.W 2017, LLS W:00 hÿ, 1ÿ1 fimiii d<i disposto na lei iédvml
10.S70.-02 f.ua líi 8 .(*66/93, q PREGÃO PRESENCIAL n. 31. 2017,
vino eliiclo c a CON
'.V>Dt LMPKhSA ESPECIALIZADA
PÁJCA A CONFECÇAO DF FARDAMENTOS DESTINADOS AOS
ALUNOS DA REDE PL:Ht.[í A. EM ATCNDIMLNTD A SECRE¬
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNKITIO DE COARACl EJital m>
O

-

netcvr de licitações, na AV. Avenida XJTUCV Mawlhâos, 244 Centro •
Coaraci 'BA- Cçp- 45-63R-000. dâi íiÿ:()0 as 13:00 boras, email:
comLssíu.lieiiacnoconmçiÿolmuil.eoin. CoírricL - BA, D7 du juJbo
do 2017 - Taririrn* SÿnlOs £ anktóo ElatisiU. Pltfjlueim

PRÍXrÃO P«RSF,N<;iAl N" .32/2017
O Município dc Coai-aci, IOIUíI público que rCitEzarií no rlia
25 de julho dc 2lH 7. 09:00 hs. na rorma do dhmoelo nJ lei federal
If).5211112 e. na Id
PRECÀfi TREÿENCTAL n 32 2017.
cujo objeto c a Contraiiivan dc Fiomeia R&peciaH7nda patn Maatiienção dc tÿuiptutientôs médicos hospiulÿcs c odouinlógicos JIOS
sciorc» dai Unidade* da SccreUim Mutiiiiual Jn Saúde Jc COÀRAÇI. Edital nu -ietor de lu':raç<Jes, na Av. Avenida Juracv Magjlhifc. 244 Certtno - Cnonu'i "B5- Cep: 45.63K-H01), <,lj< 0)i «l|
'ÿ 5:tK> Horas, e-mail: c«mi>!ijo.liçilAcaíi.coiirac>ftt>a>lmiil.coi«. Coutad - BA. d? <L: julho dv 201 7 - Táfianc Sanlos Coidusu flaúíta
Frofocire Dçsipnada.

-

PKÍAíAO PKESEM. LVL-SKF X- XD20r
O Município dc Coarad, toma público qw nÿlizari w> dia
24 dc julho dc 2fll , is 11:00 hs, na forma do diiposlo na Içi federal
i1>52llt)2 c. na íei
lii-ilaçRo n« in-uJalidaile PREGÃO PRE¬
SENCIAL - SR? 11.3J/2017, iiij.1 nbjew c a CXJNTRATACÀO DE
HMPRF,R.\ DO RAMO. PARA O FORNFCIMFNTO F REFORMA
OK CADEIRAS ESCOLARES PAR.A ATENDER AS NECESSI¬
DADES DA SECRETARIA DT EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DC
Ct)ARACT-QA. NO HXERCk K1 DE 2(11 T. Edir*! no «Mar de licitaçdcs. :ui AV. AveniJa Juiacv Maaalliaeji, 244 Cenlm - Couraci
/BA- Ccp: 45.b3jç.OOO, <i»> 0§;00 as 13:00 hums, è-mail; cumi&slo Jicilacao.coar.u i ijíiholtnaiI.com.

.

-

Conflict - BA, 7 de julho dc 2bI T.
TAlJANF SANT13S CAEmOÿO BATISTA.
I’reÿiibu'ii

PRIiFrnXfRiÃ MUNICIPAL DF CONCEIÇÃO DO CUITÍ3.
AVISO f>v I.K:TTACàO
PREGÃO PRKSEM.TAL fll.-2*l7

PP SK1» SDi7. IW. A dm- 14| l". OVcro: aquisiçco de
clcims/cJcirõmco6. Dia 2fl/07/|7 ás Dh. Ediial rvo vmu.conrcicaodocoiie.ba.goi.hr- porw.1 da iransparénda IjcitaçAo- avisos e editais
2017. mi nu rPL, R Theuj-nts Antiiniíi CjiiiMv, s>'n. Anexu do Ter¬
minal Rodnviátiu. fone 75 ?262 137.11, c< 8 is 12b.

-

Conceiçài) du Cuirc.TfiA, 5 de juBk» dc 2017TRAlDF CAKRAL CALADO

Prcÿx-ira

PREKhlTI RA MUNICIPAL DE KNTRT. RIOS
EXTRATO III CO>TRATO
A PnrFFrruRA MUNICIPAL T>F. FNTRP. RIOS /RA toma público
que firmou contrato Je nA fMKi/2017. NL*T RICASH SERVIL OS LT¬
DA, jilítriTo subre o CNPJ; 42.IV4. L l-ÿCKlll1— HJ, euiii ubjclo c 0
Forneci nie-.to de canúo cowdrasiivel r :ieKet comluisiivd em papel.
clesiinaikiÿ ao alasleci mento do>; veimlos. a Servian ci;i Prefeitura de
tntre RJOS - Balda. VUot RK LM?.725.58. Vit.2nci'i Jc 27.1)3.2(11 7 a
2".10.7.1) IX

Jí \ IK.4IOS

DISPENSA DL LICITAÇ ÃO N- 42/lWt :
Ratifico a Dispensa Jc licitação SOb O u’ 42,/20l7, com fglero no An.
24, Inci*if X. da Lei H.hf»6í3, em favor da Sr. Saulu MaehaJo Nuln.
úisctiio jinbrc 0 CPF: W7.5 79. 2.3 5-41, cujo cbiclo è 0 I.ocaç5o de
imévcl. pnn: continuor fiunctonuido u suoo 11, dfl Unidade Ccsa dos
Cumdhrw.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE KJÍJS /BA to: na [u1Mh.11
qoc firmou contraio ÍO h” 02'.' ÍOP-DISP. Sr. Simlo Machado Noto.
inscrito Mibre o CTF-: M7- -79- 2 >5-91. cujo objeto (ÿ u Loca>ào de
imóvel, para coilliúuar funcionando 0 JUiCxO tl. ito Umdncc Cosa do*
Conselluii. Valor: Eí$ l5.b04J.LKj. Vijteiicm de 0*J.0.V?Ui 7 a
3 1.1 2.241 17.
DISPENSA l)R LIUJ AÇÃO N1' V.'OvP
KsTitico n rHuijieusa dc Itrrtafàii *4’ ;t n" 37 2017. mm fultm no An.
24, Inciyo X, <1a Loi 8.bf>(i.>'9.V cm fcvoí (Li Sr. Joio KlbciíO Lima,
inserilo $ohre o CPV. U55.it “3 l.l>?5-71, cujo ufeieto 4 1 o/Jíão de
imóvel. fiara cuiilimi.v inneionahdr- lia l.nc*<ÿn de locaÿío Jc iniõve,.
pari funcionamento USE - L'nidu<lc ele 5iuiuV da F'am 11ru ra lo¬
calidade dc Sitir* ilo Mein. c> qujil arrnderí. nti iircKSviriiu.lej. <ia SeeccLiri a Mmilvlpul dt Saúde iln Muruapiu de I:::(FC KIUS*
A PREFEITURA MUMCTPAL DF I-VTUk RIOS -Ti A tono pulv/ui
que fimiuu conljvalo ilc n" IJÒ7 2U17,‘DISP, Sr Juilo Ribeiro Ltnu.
inscrito .sob*e o CPr t155.ÿ1 035-72, cujo nhjclo é o Turili,4u dc
imóvel. pm* Cínrtiiuidt úmcionainin da Locaÿ in dc locação dc imrnd,
para tUndonumailo USl’’ - UnicLuL- <W .Saúde da l-nimli» na lo¬
calidade dc Siliy Ju Meio, o rjiiul dtentfcrú
ncco.iiJude» J* SeCíCWria Municipal dc Raudc do Município de Elllrc Rios. Valor RJ.
4.5ÚO.W. Vidência dc iMft.’BP ã ?1. 12. 2017
DJSPFNSA DE Lit ÍTALA! 1 N“ «121117
Kmiffco ú Dispensa cr licilaçfio sob O rf> -SíJ.2H[ 7. cerni fulcro no Art,
24. IncÍMJ Tl. da l.ci X.ófifLÿv, em faior ito APOLLO MOM It V
RAMENTO D£ SlSl EMA> DE SEGURANÇA EIRELI ME, int¬
erino solxc 0 CNPJ: 25.?11.29$.WUf-4P, cujo objeto Õ 0 Cicrcnciajne:i!0, eoofdensiçSo e píúdutSo da míircha dás muihere?. a «í
rratizado nu dia OS dc março de 20 J ;, no Município do Entre Rios -

-

Bahia
A PREFEITURA MUNIC IPAL DE ENTRE. RJOS .•DA toma puKico
Urinou contraio He rT 0,>&'30I7UISP. A P(JLI.0 MONITOR AMENTO DL SISTEMAS DE Slifil TRANÇA ORELt ME. imcnt»
sobre o CNPJ: 2 5.,111.295 CKXD-dd. ai|o obiclo í 0 Ocrenciainçfico.
«ixirdfikjtçibi c prodnçán da i«archa dbr. mui hen's, a \CT nsiilizudu nu
dia oíii de mjjÿço de 20 J 7, no MimtcipiP dc Lnlre Rios Uallíd. Valor:

<juc

-

-

RI TSiXUPU. Viÿncia dc U7.UJ.2U 17 •» 07.04. 2Uf 7.
DISPENSA DE IJCITAÇAO N" tt;20l7
Ratifico J rriiperisn de licitação Sob o T? $Íj. 2017, coni fuferu ny ATL
24, lucisn ,\r. da LCP R.íiftft/M'. ein fjwir da Sr. Maivia Rcíiina MatrrMtnlra Roma. Inierilo iohre o CPb 343.55 1.3KN, cy]u objeto é o
Locação dc pirtóvcl, para n ídnviUjVJíncr.tt» da Unidade do URAS •
Couro dc rc/drência de Aísislêncioíi Social no Município de EniiV
Ri« - Bahia.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRK RIOS IBA 1orna public u
que fuiDou contrato dc n° I347V2MVDJSP, Sr. Mareia Kcÿiná Matos
Moura Rnma, instilo sobre o CPF; 343.551.3ÿ5, cujo trfij«m é 11
Locação dc imóvel, para 0 funeiouamcnio da Lnidáde ik> CRAS CeilHO dc ictcrcncift dc Aÿislôneias Social no Muitreipn» de Hurr
Rio« - B?.biâ. Valor RV 22 5WM)U. Vigcnna de 30.05 !l»r a
31 12.2017.
DISPENSA DK MCÍTACAn N" btV20 1 7
Rui tíco 1 Dí>JJOI&ÿ dc licitac&o
t> n” 00-2(H7. com liilcim no Alt.
24. Inciso iU Lei 9.6WK. e:r» favor Ja JUSt AUGUSTO SILVA
SANTANA - ME, iiiACirt» \ôm 0 UNPJ: 01 5U3.541AlUOl-?7, cujo
oSjetO i a

bruiiea. arenoso c areia de 2'|
espnçns públieos tin Mnuieipin de

-NquonçãiJ iiq qreu (arJa

pum * iiujinUeuçOu ikis prédioÿ
Emrc Rios Uíiiiiá

-

1-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FNTRC RUXS .BA lomj piit.ieo
que limou CuJlliJlu du n WV20J 7,'DLSP. JOSÉ Al KUlSTO SILVA
SANTANA - MR. imctiu> sobic o CNPJ: OI.5cl3.,MI.0i)0i-77, cujo
Objeto é D Aquisiÿi' de areia (areia lnn"Oa. uretiOxn e oieia dc 2"1)
A

para a nianuiençLo íti>5 prédioí e espuços pt'iblicos du Municifiio rte
En:re Runs - Bahia. V-ilr»i : RS ’/Kil. I*. Vi£c-ftt.:;| de 23.1G.2fJl 7 j

23.114.2017.
DISPRNS A DF, LICITAÇÀO N*1 01.7017
Kutifiwo a Dispensa dc 1ici tuçúi.» «4? <? n" <i].2Hl7. com fuíejv nu Art.
cm favor da ALT O PtiÇAS NATAL
24. litciso ll. da l.ci R
LTDA ME. iipseritu Mibm 11 CNPJ. ! 5.49*1. ! 5K,'iX)0 1 -11T, cujo ubjeUi é
a Fornecimento dc peças sutonKUivíis paru 0 munuicnção dá iVola dos
veículos ds Pielóitura de Enire K«i>-? - Rílliia.
A FREFDTL'RA MUNIUPAI, DE ENTRI RIOS •B.A toma piblico
que
contrato de n' 04S 20l7,'T>ISP. AUTO PFÇAS NATA!
LTDA MF. iiiM-.ri1n sobre 1» CNPJ: 13.494 15«tWll'07. LiijnoEjeu.
u Fumccimcmo dc freças auiomoiLae para n nurtatençio dá Jrina dos
Veiculou da TVctcitura de Entre RIQ* - Bahia, Valor. RS 7.70045.
VigéucM de I5.0.i.:il]7 15.«4.2017.
DISPENSA DF. LICITAÇÃO N” 107017
k Htitrcrk t Disfieusa Je licitaq-úu «*ib c n” 62 2017, cum fulcixi nti Art.
24, inciso X. ò* Ld 8.b0ó.'93. cm favor dn Sr. Joió Adailion Pimentel
Filho, iiiHCiito SrOtue i> CPF: 05 5.RK 1 .035-72, cujo objeto é Locação
de imóvel, do CiUluuivo-TJok;' Tamil ia c dá SccrcLaria Munceip.il eje;
Aisistáncia StKjial e do TrabadHi.
A PREFEITUR A MUNICIPAL DE ENTRP RIOS BA Uniu puUifn
que fumou contrÿLi dc nu 045 2017CDISP, Sr. Josc Adailion PimcutcJ
Filho, iniiCritO vcibre o Cl’F: fl.55.SSI 1135-72, tujo nlijf.ua t o DX’ui in
dc imóvel, do CaJuuicn/IJolsiá Fumilia c da Sccrdaria Municipal dc
.ÿ\ssistêr»ciii Social e du Trabalho. Valor: RS 50(XH>,thj Vigérieia dc

.

*

.31.03.2017 >i Jl.i2.Jil]7.
DISPENSA i>h LKT1AÇÀO N" 6R7l)]7
Rjttíficit a Dispensa dc lú-irÿ-iiii «11b u iT‘ bS-2017. t urn failvm in* Art.
24, Inciso I. da Lei &.666.">5. cr. ft>or da DP MNfirNIlARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA
EPP. .nsc'TO SOhe u (NPJ02.794.1J44AKXII- A f>, cujo objeio e a euntratacao de empresa para
clflb0“âçio dc projclsi básico \1a limpeza urbana do município dc Frilc
RííJH - BJIIí»

Este documento pode «r vcriíiead-) no endereça clctrrêucc» blip:''Vw.itLÿhrâiMBwJadeittnl ,
pelo eodiÿo UniU21>1 707 1 f«)ílI X4

N" 130, scgumMVin, 10 dc julho de 2017

3

A PREFEITURA MDMf.TPAL DE EN1RF. RIOS BA limur pubí irti
BnikuU centra tr> dc n* 052/20 1 ••IJI S P, DJ‘ LMiLNIJARJA t
I.TOA EPP. ima'riro Mi''re o CNPJ.
02.?94/j44'«VK>l-fió. cujo opieio e a comraiacào Jc cmprcyv para
elabomvãodc projcui Ivávieu da limpe/a uitunui du município «le Fnv
Halua. Valor: RS ]4.7f>jsÿu Viÿêttcta Jc 2S.O3.20P á
Rio*.
d'jc

CONSTRUE ÀO

2K.0b.Tr>:*
IDADE Dl: LICITAÇÃO V 0lli'I0|Ratifico a IncxiujbiJidatlc Jc licuaçio sob «i n* fl|í>'2017. coin fulcro
çm favor Jn
nu Ait. 57, XXle Art. 7.5. MCíMI Iff, da Iÿi
PEDRO M I. AOl'lAR \Ui. Incrim y»hic 0 CNPJ: 22.XU lb(j.000l2t), çuiti 0 ol>jeto. Eÿ>nlla1avã<•dc «Imsv artístico da Banda Ehcirc» cc
Amu-, jiy-i» vc apreseolar nuuclia díi mutltcr, nu IJI;I bh fl57« 1 7, mu¬
nicípio iL’ l-.nlre R:o> - Etfihid.
A TREFEI P'L'RA MINICHAL l)K KNTHE RIOS .-BA KKIUI |U.|»I*-,>
quo .Trmtiu CCDUato de n' U 1070 1 7,'INE.\, cuni o PEDRO M I.
AOtUAR ME. inscrilo sobic í> CN?J iC 321SH.Ib6.,0lXll-2(i. cujo
otijetu coulrabHW de *how artJiliei) Ai Banda CEeJm ile A nun. p«ira
ISL.VKilUr]

sc arm; son tor marcha da mulher, no dia 0K*U.Vl(|l?. municipni de
Kniic Rio*- » Balua. Valo: RS 3<l fKKUK). Vigc-ifia loe.liaTual JLfD.0'v20]7 Bí: nOMWZOlV.
INEX KiIBII.IDADE DE Ll* T FAÇÃO N" 0l27i>r
RatrAco 3 Inc.vigibiliJadc dc Ikilaçào aob o n" 0|5 2Í>I7. uni íulcjo
no Art, 37. XXI ç Art. ?5, Inciso TI, da 5 ci 3 f>6íw«3, em tavor d.i
BOAVDMURA E 1 >L1VELR.A ADVOCADOS ASM K'LADOS, úa,
crito sobre *> CNPJ: 10.56 H.
ilI- 1 9, eu.ju ob|c3o' (.'ontraTilçâo de
CMvnlòriu de nilvoeueia pana a prestação de sei v A-rjs
ansessona

trihuiária ua irca prcvLdcflciáiiJ.
A PREFEMURA MUMCH'AL DE KNTRE RIOS 'BA tnnm PMKD
tíuc ."irmou commio dc n° f)l5.70l7/lNEX, cum o 130A\ ENTL KA I1)1.IV EIRA ADVCOADOS ASSOC.fADOS, inscrito sobre u (NP| tf
lUÿbK.imlTHKH-P. cujo Objeto cnaitíatação df emrniiVrio rie .xlviv
para á pmsmçiio dc serviços dc aâ&easuna tribuláiúi nu árcai

eaoia

pnes-iiléociiiria.

Valor RS J’2I DdfMIfl. W.êiuiii conlralual A13 03 2P17 Mc o I3,i)3;2(ll8(l.
IN’E XIOlliILIDA DF DE LICITAÇÃO v 01D/ÚOP
RjilLfuio a locxLçjbilídadL- Jc lictbrçiíq »ob u
Oló 21317, vtmt íulct»
no Alt, 57. \XT e Art. 25. inciso líf, da Lei H-bób-R]. em lavor ca
APN TRoDUçOliS CIRELÍ
Mlt. -MKIM sobre n CNV.T
W.2K3.ÓOÓ/LKXH-9U. cujo ob|do: Cunantsÿàu de Sh«nf Artisticvi cai
Bautfa J.iu ptirã se apresenlar IM Festa de E:ii;iiivip,içãri Tulilira Lu

-

tk Entre Riuu

Cldjuk

7,1H 7.

- Du. a sc rcali/yi nu di»

1)5

tk Ahni dc

A PREFEITURA MUNICIPAL DL ENTRF. RIO* /BA lorna núblico
qut firmou contrato de n"1 01 5f201 7 1NRX. com u AÍ*N PKUni Í/ÕE5 HJRLLJ - ME, iiiw-ritu s»obrc u ( NPJ u" 0v.2>f.A.6iW nwi-w.

cujo objclr*: CÿOtttTftlEçáo dc show omslico da BaTidu J&u píim sv
aprescuhir ‘ih feiCii Je emanei[wçíln |xpllticd da Ctdnile 0e Entre Rins
Ba, a sc rcâILnr nr> dia B3 dc ábriJ Je 20 [7. Valor RS 30.000,1K).

-

Vtÿéncit oonirulual de ò 1/03/201 7 até 0 1 3/0 370 1 80.
DC TERMO ADlTDO PRIMEIRO

EXTRATT)

TFRMO ADITIVO AO C ONTRATO NAOOD2<II7
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nn WÍ2/2ÍX’ KLOLURB '
EMJENIJARIA CONSERVAÇÃO I; UMPLZA URBANA LIDA
CNP.VMF: lti. L7ij.WÍK10l-64. Ohjftír C(MfflM(rfçàn Jr einpivsa |Uu'ii
c.scçução dc scrviçob dc (impera uibar.u cum|ir;:nJcnil*? sede ilu
Tuimicipio de tnUc Rios, Tortu dc íiauipe, SubaCami, Lauuj Redundo.
L incrt Fmrad;». Semina, Silin do M*io v PoivoaJu dt M»x<a>mncfupjú
todos Dÿinlixr e Pnvooc.o deste Município. Rron ugacão du pra/u e.c
viitênria por 90 dia* i'ia les-pr/i ide .HO pcniKJo de 05 dc abril nc JlHT
4 lH Jc juLho dc 2017. Díidi d» Aisir-atura. OL'O+WL
Dl-, HABILIT AÇÃO
Cl)NÍ OBRF.Ví lA V U2MT

RílSl LIADO

ONcto: Condutnçãu ilc omprcaa dc cnÿcrthunu M\: CXÿUç-íKJ iL
n,': !./ÿ' Je limpe za iiiisanu
J11 m-dr. Jrÿ imin:Lh:r> *!r
Lmre Rins. Prelo Dc Sagjpr. Subaúma, Lÿgoa Rÿdon.tU. Cinco Fv
trada, Scnuria, Slllú ck> Meia e PovncJo de Ãlutsarandupio, todnj. oS
Detritos e Povoado deiste Mamcipio lr.fum-.amos que ackis fnalii-c
crilcriQsa da habilitação, a emprega FCOLURD CONSTRUÇÃO
CONSERVAÇÃO P. LIMPEZA URBANA I.TOA f>*i llednrada haç as empresas S&J ENGENHARIA LTDA. FOSATO EMPRFFNDTMENTOS EIRKU ME e ATLÂNTICO SUPERVISÃO L
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL ITDA mc fortim declarada?
iuibiEitadÿs Tiara es:e cei*nme. Maiores inform açouF pç/p reiet'OHe.:
|“5) 3420-3331.

brliuda

Kru.v R •: r>i -EA. 7 de julh’ de 2017
CLE1TON LUIZ PhRRIRA FLORES
ru-ÿidcice (IJ Lup-.f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DF SANTANA
T1XTHATC) 1)E

TCUMO AlIllIVO V

CTlMTJLMANTt: MUNICÍPIO DE FhlRA Dh SANTANA- CON¬

- ME: Adilar ti ecimutn
3ÿ8-211!ft-l3Ç, firmado cl» 07/06.'2l)Wi. corn Valor oriyinájio dc Rf
313.879,ÿÿ. O prafl' dc etcirtlção do eOnlraio, seii Jÿ' ICS*; i do «an mais
05 meses, B conlar do «U lermo final. DATA: Jj/flv.-jOl".
TRATADA: L CONSTRUÇÃO LTDA

AVISOS

PKEOÃO LLE1KONK <1 |\? m>-2Dr
LICITAÇÃO l45-:or

Foi DHSF.RTO o I.OTF. 1 e FRACASSADO 0 1.0 IF IfT.
FICíRí REVOOAÍXfS os LOTES I -e Jll Objcio- Aquisição <\c
inalcriaJ pvnnanctitv' fuiatci uir para pariifiÿiíáti i::tbnr.í.cica 1 c im:s*
(viagem) para i: tender u Pivijdu Feira PiTulins.v
liiçiwi ilc

-

T)iKlnr:éntu ab?iir»jJo d imitai mente

-

conforme MP nJ 2.ÍÍKI-2 de 7 4 '11? .'3 00 1, que institui a
ItlJOef-ltidura dc Chaves rúhli&H Brasileira - l("P- Brasil.

