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

CONTRATO 011/2017 - INEX

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, VIEIRA
SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME.

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 VIEIRA E SILVA ADVOGADOS
ASSOCIADOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob n° 10.530.915/0001-62, situada na
Avenida Tancredo Neves, n° 274; Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Salas 319/320,
Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-907, neste ato representada por
WILSON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n° 4.562.939.
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 71 7 271.326-53, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato de prestação de serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução
do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei 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 ADVOCATÍCIOS DE PLANEJAMENTO URBANO NAS
AÇÕES FISCAIS; CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA
TRIBUTÁRIA, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; INCREMENTO DAS RECEITAS
MUNICIPAIS COM AÇÕES VOLTADAS A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA;
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme solicitado no
processo administrativo n° 059/2017

1.2 - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal
contratado, no que tange à transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como,
também, taxas e impostos que venham a incidir sobre o objeto deste contrato.

1.3. - Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para
ou supressão dos
restabelecer o equilíbrio económico-financeiro inicial de acréscn
i

ÊffcíjUlfl

"i'ii

um
s

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.1 26.981 /MKH -22

quantitativos e ou serviços, deverá ser obedecido o limite e demais condições pertinentes
estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores atualizações.
14. - Os serviços se constituirão, além do quanto apresentado na proposta
constante do Processo de Inexigibilidade n° 011/2017, em:
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a) Levantamento das Normas Legais que regulam a cobrança do Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN,
Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV e demais taxas de âmbito municipal (Poder de
Polícia e Serviços Públicos);
b) Adequação das normas legais existentes na Prefeitura Municipal, ao
momento histórico e a política fiscal definida pelo do Executivo Municipal;
c) Envio ao Poder Legislativo Municipal das Leis pertinentes ao assunto;
d) Elaboração do Cadastro Técnico da Prefeitura Municipal;
e) Implantação do Sistema Informatizado (Software) da área Tributária da
Prefeitura Municipal, caso haja necessidade, devendo a despesas da contratação ser
suportada pela Contratante;
f) Elaboração dos documentos hábeis para cobrança dos diversos impostos e
taxas:
g) Montagem do Sistema de Cobrança;
h) Cobrança:
i) Avaliação anual dos trabalhos realizados.

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será
realizado mediante solicitação por escrito da Secretaria Solicitante, acompanhada de
planilha detalhada dos serviços e/ou fornecimentos a serem acrescidos, devidamente
aprovados pelo Exmo. Sr. Prefeito, desde que observados os limites estabelecidos pelo art.
65, §§ 1o e 2o da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato,
conforme requisição da administração pública;
b) Assegurar a boa qualidade do serviço;
c) Fornecer a completa prestação dos serviços necessários a execução dos
trabalhos em perfeitas condições, não cabendo ao CONTRATANTE nenhum ônus além da
proposta apresentada;
d) Atender diretamente as demandas da administração 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) Apresentar relatório consubstanciado de execução do objeto;
f) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto, bem
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como por erros na execução dos serviços contratados através desta cártula, obrigando-se
aos reparos dos mesmos;
g) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
h) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros: no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
i) 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° 059/2017;
j) 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;
k) 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;

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;
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

-

4.1. O valor global do presente contrato é de R$ 144.000,00 (cento e vinte mil
reais), sendo 12 (doze) parcelas iguais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), constante da
proposta integrante da inexigibilidade, aceito pelo 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.

3

m
m.
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DF ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das
pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a
condições
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.

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.
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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.
4.6. - A empresa contratada deverá apresentar documento oficial comprovando
acompanhado
reajuste,
de requerimento.
o

C

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 10 (dez) 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 - ALOCACÀO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão
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Projeto Atividade: 2.005
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00
Fonte: 00/42
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:

4.

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.

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.
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CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. - 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.
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, devidampnte apurados na
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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.

I

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 Serviço,
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
do contrato.
b4) 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;

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.

- 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.
10.1.1,

10.1.2. - As multas 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.
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-

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.

10.1.4. - 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.
10.1.5. - 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 á
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.

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 inexigibilidade
n° 011/2017
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, 02 de maio de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
EXTRATOS DF. CTt\T R ATOS
CONTRAIO DE N* 00; -20i7. TECTENGE TKCNOLOGíA E SERMÇOS LTDA. inscrito icbrr p CNPJ: CH.765 :26 0001-76. cujo ob¬
jete c O Co:-.tntaçio de g:vpus formais c intorniais dn aÿricu-tura
familial- C de Cir.prrÇ.-.iJedOfCS fam:Lares rurais, VíSandn a aquisiçio
4t gêneros aiime.-.tíçioi pa-ÿi a preparação di alimentação escolar
adquiriucis direramente da jtriíuhura familiar objetivando atendi men¬
te a LEI I ’.94- ;IKfl r RT.SULUÇÔES 38T009. lí-2012. 26 2013 F.
fU-lOl* DO FUNOO NACIONAL DF. DESENVtJLVTMPSTO DA
EDUCAÇÃO FXDE para o pr>>8f4ma nacional de alimentação es¬
colar nas ur.idãdet escc lares da -ede n-er.icipaJ
cnsirio d« muiiicipio de Hnv-e Rios - Ba VHIUT R5 384.414.W, Vidência dc
08 05.2017 a 08 05.2018

-

027 20;?, AJLTON CORREIA MARTINS ME,
CONTRATO DE
inscrito iohre e CNPJ: G7.2 15.3 3 7:000 1-65, cuja nKjuto c a coíitraiaçãn de empresa para o fome: iillCn to de mobiliário, para líender
as necessidades da Secretaria de Assistência Saciai c Trabalho, do
Município dr Ena-e Rios • Babi». Vaiar RS 25.494,00. Vigíncia dç
29 .03.2017 a 29 07.2017.

-

CONTRATD D2 NJ C28/20[7. B S SILVA EPP. .n«riui sabre o
CNPJ: í 3 -32 "986000; -50, euja objeto ú a cuncfatação de emproa
e?.p«iaii?;cj em imun:7açãa c coittralç de pragas urbanas cam aií-

vidade eufniiça em dedetizaçlo, descupintzáílo, desinseti/ação e irmpczi, átsi;’/ecç3v jufoiica e deairjcrustação de reservatório c ca-!\a>
de ífiua GO-. prédios da Secretary* Municipal de EdUíaÇão, COUÍOiOe
an«to II da.. Unidades, dç Municfoic de Fjioe R:c>s Rahia. Válçr RS
n4.2Ô6„ V;/Jr.ç.* de 12.05 2017 12.07.20r

á

-

CONTPATD DF V li'ITfrl . TATIANA PKRF1RA MOR KlRA
ME, ii;ÿe;';r:i >imre a CNPJ- 08.762 99; íJW.õ:. cuj.t nbjftu é
•

conlraaÿòc em empresa ;.uta rculiwçía da cnntercV.vtj munuipjl de
Assisÿncii1. S.:eia! a Ser rca.izitda nu dia 3fi dÿ mau: de 2017 Belli
COir.o rcjhÿiiçái; do evimio Faça Bonito 18 de main Combate a Abiiwi
c EMorÿêo
do Adnlesçeme r.cstç murucrpin Valor K.i
39 OW.OO V; yèna a de 16.05.2017 a 16.117.2(11 7

CONTRATO DE NL 030 2>>; ",

ARMAZÉM VL COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA ME. msçrito sohrc o CNPJ: 27.605.109,'OflO'.cuje ol-jecp ; aquisição dç gcncr&s alimcnrítio, para aicndcr as
ncccisidadc> di Secretaria de Assistência Social c Trabalho, do mu¬
?7, 899,8 S Vijêneia de
nicípio de liT.tre Rioí • Bahia. VsJor

09,

29,03.2C17 j 19.11.2017.
CONTRATO DF Nÿ OíO.-jCi? D1SP. D R DE ALCÂNTARA - MU,
mscrite iát-.e o CNPJ: 27 486.55 8 'OCO Mí 5. cujp obieto c contintaçib
de empre . pira :?sJi7i;ão ca mauí-siação do CR AS de porto de
Sauipc d a 24'0f c ca servçu de couvivéneiu < fonaiecimenT-j de
vincular - A’FV de 5ulÿi'-nia em 7 1.-05. Vafuf RS 4.KOD.0Q Vi¬
gência tk I 4. to. 201 7 3 CM. D?. 20 17.

CONTRAT: De N“ '/49 20Í7.UÍSP. LDMLNDO DOS SANTOS
SOUZA. b:-jri:„ Koa.-e o CPF: 459 9S3.575-49. cujo objeto u locação

de ,.r.C’ ç[ .aSidouj:aí, paru ?. ount.n-Jiçade do fonrumaiuL-nio úa uni¬
dade cc cuj.írlho uuçlar do município de Hn;:c Ruu. - Bah:á. Valor
RS ;ú.2GÍJ..O. Vigh-.cia de 29í;5.20]7 á 10. 1 1 .2f.i I 7.

CONTRATii DE V OffÿOíT/DTS?, NADJA MARÍA ALVES DA
SILVA- ír>:rilo sobre c CPF: 233.315.445-15. cujú nbjçro c locução
de i.rdvci, para fonciaramcr.Ui do PSF Laert Rabtllo cm Poro du
Sauipe. c tuji a.cv.dira as necciípdidcs da Sccretária Municipal de
Saúde no mamçício de Entre RíJí. Valor. RS 12.:j:i0,CK) Vigência de
30.05 2Úi? •• 30 1i.203 T
CONTRATJ DF Nv 051/203 7.DISP, MARCOS SLRGTO MACHA¬
DO S?LVA. irjçriÿ sobre D CPF- 477.280 6tl5-9 7. cuja objeto c
.-OCi£Ía de .TÕve;. pera proporcionar a continuidade du fonefonuSer\'iço de Ctntvivçncn c KortaJelú Sí': V
mento -.ia
cl jT.cn to (1c Ví'..CJ:O» i.) CR \S - Cenrro de Referencia de A.csisrõncia
Socai de r.:foiúrr.!£ - Baltic. Vaiar: RS iliuO.ílO Vjgènçia de
31.05 Eí. ? :-!.::.2ôiT

-

-

CDNTXAT Di v G : ; -2ÍJ : 7/TVEX, com o VIEiRA t SILVA ADVOfíADD> AiMlTlAOflS LTD A ME. ir.scnto sobÿ n CNTI r‘
! .J fiilri- :
cuja o ubjclu con;rjtacào de orr.piesu para p;c>•iição ce s;;-....cs eãvi>vatíein> de plsncjamc-tto urbar.n nac ação
::s"&lí. Mr . '.:cr cm adnunisifuçãa c aÿessoria ju/.dica iripuLiiiu.
dcSír.vivv.r rnlo muniçipí); incremento daij ;çccilai r.-.unicipaia enm
a cCb/antJ M oriidíi ativa, madem ração da admmiitmção pública
iTVjrii

i:é

J

ç.: p-:1 ' ...or RS 1 44 L" J,00 Viginelo cen(r,Uual de

l'2 u7 !•: :

li2 •C-5 - 2 L I ?

-

CDNTRAT: 7J“ N" O; :c!7. MFRÇAMIX CDMÊRCro DP. PRO¬
DUTOS LIT'*. ME. :nscr'ta sobie o CNPJ. 22.93-.OOV.OOO i-(f2. ;ujo
ob;cro ç o ontraÿiçào de empresa para ç fomeCrrrtento de gêiicruÿ
U-.iidjLe.ÿ

25.05 IO T

CONTRATO DE N* 013/2017, TECTEN'GE TECNOLOGIA E SER¬
VIÇOS LTDA. inseri lo .sobrr o CNPJ: Í>0.A32.06S/Q(XH -93. cujo obj<ui ê o cnniratação de umprc« para prestação de service* de locução
<1L‘ upurallias de ur condicionado [SPLIT'S H ACTS) c prctição de
serviço* cm manttiilençsfo preventiva c corretiva nos aparelhos de ar
condicionado de propriedade da Pre tintura Municipal D< Entre Rfos
•'Ba. Valer RS 436.000,00 V-gènç:* de 30. U5 20; 7 a 30.05.20:8.
DkSP.MIlOK no PRNFtTl O
Km 18 de julho de 2l>| 7
Dispensa de L icim ç3o n" 055-‘2DJ7
Ra-liCiço a Dispensa de licitação iiib o -4 055/>(H7. com
fuiçro no Art >4. Tnciso Ef. da Let 8 IS6(V93. cm favor do PRF.TO

MOVEIS CORMERCTAL LTDAr imsriro sobiç o CNPJ21.588-20ÿ/1X101-ÿ8, cuju objeto é contratação de empresa capecialixadu para o fotmecimcnlo de çlçirodamcslteo e partjlcis para o
hospital do Municípro de Entre Rios BA, Vaiar. RS 7.634,00
Dispensa de Lie ilação n1 Í7'20l?
Ratifico a Dispensa de lidlaçãi) *ob o n* 0$ 7/2017. cent
foJc»0 nti Air 24, Inç-so II, da Lei 6.666 93, cm favor do FAR¬
MÁCIA MULTI LTDA
ME. inscrita sobre a CNPJ:
1 8.681.6WOO0I-13, cujo objeto è confl-arição de empresa especia¬
lizada para u fornecimento de medica memos de uso continuo para o
mufticipio. Valor: RS 7.827.46.

Dispensa ile Licitação n* 65 ’20 17
Raliflca a Dispensa de licitação sob o n'1 065:21)17. com
fulcro nu Art. 24, Tnui.m [[. dJ tx;i 8 .66ft -93, cm tilVttr d» BARBARA
Ç MARTINS INKORMATIÇA
EPF’. inscrita sobre o CNPJ:
1 2.Ú44, 735/000 1-04 cujo objeto ê çunuaução de empresa para o
fornecimento de equipam entos e materiais de informática. para A*
iecrcUnas de Saúdo ç Assistência social c trabalho do município de
Entre RJOS Valor RS 7.527.00.
Dispensai de Liciliiçilu n£ 6ft >0' 7
RauluO a Drspenva d;- licitação :>nfc u r." í)6fi.'26i7. com
fukrti no Aít. 24, Incisai II, da Lei K66w9}, «n favor io D R Dfc!
ALCANTARA - Ml-., initriíu sobre o C’NPJ:27.48ò.558:0fl0l-85. cujo ohjetu c contrataçiu de empresa para rcj'i ração da niaugvraçáo do
CR AS de poito de Sauipc dia t>4 Ó5 e do serviço de convivência e
foitaIceimen to de vínculos - SÇFV dtr Subsuma cm 1 1 65.
Dispensa de Licitaç&o n1 74-20:7
Ratifico a Dispensa de licitação sob o n° 074/2017, com
fulcro m» Art. 24. Inciso [[. da Lei 8.666-03, cm favor do SIDNEY
BEZERA TORRES ME, inscrito sobre o CNPJ: »K.52*.K3 1/000142. cujo objeto c contratação de empresa pera prcstaçàu de serviços
de locação de sanitários químicos pera evento ííe surf. em Iforto de
Sauipe nos dias 13 e 14 de IPIíD de 2017, 18 de maio St MAS, dia 27
de mtrio canta Sauipc no tnuniápio de Entre Rios. Bahia. Valor; R$
14.8 74.60.
Dispensa de Licil&çio nd 75 '2617
Raliíico a Dispensa de liciução sub nA 075/201 :. cgm
fuJesv* nu An. 24, Inciso X, ds Lei 8.666 93, c:n favur do ED¬
MUNDO DOS SANTOS SOUZA, inseri tu sobra o LPF:459.9aj 37549, cujo objeta é locação de imóvel residencial, para a continuidade
ão funcionamento da umdade do conselho tutelar dn município de
£n:re Rios - Bahia.
Dispenia de Licitação n! 76'20’.7
Raufiçn a Dispense de hcitaçào sob r> ng 076/2037. cam
J'UICTT) na Art. 24, Jncisa X. da Lei £.666/93. an I'iivar tfi NADJA
MARIA ALVES DA StLV.A, mscrito sobre « CPF: 223.313.445-15.
t-tijo Objeta c locação dç imóvel, para funcionamento do PSF lÿacrt
Rabelfo ent Pure do Saurpe, o
atendera as necessidades da
Soretqria Municipal de Saúde ix> município d« Entre Rios.
D>spcnsj de Liciuçãçi n: 77/201?
Ratifico a Dispensa de íieitaçãu iob v n' 077CUJ7, com
fulcra no An. 24, Inujso X, (la LCJ fl.666'93. tm favnf do MARCOS
SERGIO MACHADO SILVA mscrilo sobre n CPF:4 7? >8.605-97,
CUju abjJTO c Jocaçàu dr imóvel, para proporctunar a continuidade do
fon çionamçnto da unidatk do Si TV
Serviço de Convivência r
FuruJecimentu de Vinculoÿ do {."RAS - t'cntni de Referência de
Asfiístêiiçia Social de Subaúmá - Rahia.

-

«.

RWIíÍLL» J Dispensa de '.jcítação sob O n" (JS2/2017, cam
fulcro no Art. 24, rneiso M, da Lei S. 666 93, rm luvor do DÉ.RNE
RIOS VIDRACARIA ITUA ML. jnsenta j.forc o CNPJ:
Ó2 734.56?.'flOfH.2í). cuju ubjeto ê contratação de empresa para for¬
necimento de armilriu [ipo hospi ralar para atender as dv-mandas da
rntermuridi da pninto .iter.dimemo (Pasta Jc Saui|>ei e Hospital Mu¬
nicipal. Valor- RS 7.9eU,(/11

t'L‘/:i( I CRNANDES XUi'JKJGLL*

CONTSATfi DE V 0r2fo?*B COMMRfiAL ROSARIO E1RELJ.

irisciho so -e o CNPJ l:a.998 324'ODO; »4r’, cuja abjeto è a ci?n*
-jataçâo di nra.esu pura a fomscihlerlr d: gênirrcu jJinvnricioK pu:e
aier.de:- *i; "> \ axioma cc -In-.icntÿçço çÿtolar r.a.i t.riiõaJej. eÿcnijfcs detitur.lcipio. V*loi RS 563 93”,8C. Vigência de 23.05.20!' a
25.05.20 Is

TOMADA DF PREÇOS N‘ 3 201'

Objeto: Contratação de empresa

-

pira

execução de Obras c scAiços de

en°cnhariji rcmaittsccntc* de 04 uni dídes hisiçjLS de saúde (l/BSl nas
localidades de Portu de Sauipc. District: Suhaúma. Diÿtriío Sitm óo
Meio C lÿiteamcntu dos Funcionários Piibbços. eonfunrç tctxno de
convtjnro n1*. 1028417-21/15. do Município de Futre Rios
Bahia
Recebimento de envelopes e abertura no dia 11/08:2017 òs Rh. O
editai estará á disposição na sede da prefeitura, das OSli òs 1 2h.
situado na ma da Olindn, S/N. E.-.trç Rio> - tljliia. Maiores in¬
formações Td (75i 3420-3331

RREGÀO VKfcSliNC 1 \J. >-

39:’i>|7

Objclo; Contratação du empresa para i» JnrnccimçnlO de cpuipamenlos
c material ncrTuaneittc para o hospital municipal PROFESSOR EDC.AR SANTOS. PSF LiDA DE NOVA. P$F LOTE A MENTO FUN¬
CIONÁRIOS PUBLICO PSF PORTO DE SAUIPE P PSF SUBAÚjStA, conforme propmsLâ de aquisição de equipamentos do ntinisforiu
da saúde. Recebimento de envelopes e aberiura no dia 07 08/2017 is
Oÿh, O edital estará 4 disposição na sede da prefeitum, C»H 08b ós
I2h, siiuvfo tu Rua da Olinda, S'n. encre rios - Bahia. MaiOfeS
i nfomiaç6eii Tel (7S| 3420-3331-

i-nire Riuri-ÍJA. 25 de juljm de 20"
CLF.TTON LUT7. PEREIRA PLORFS
r'-cÿ'CCinO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
AVISO UÇ LICITAÇÃO V 2fl«/2í>17

CONCORRENCIV

?LBL[( A N- 6t/?0(2

ContraliÇãa dç cmpicsa
cxeLUyjti. ctu çíIIVUCI conlínua
das sçrtiçt* núh liens eSj.cnci4tS de itianv.Unção, eiirseb-açãsi c limP'-7a urbanu, iLl C’.cade de Feira de 5a manu. Tipo; Menur Prcçu. Data
31.0K:2Dl7 á* U.KIIJO. Lueal: 5ltlau de Lunações. Av Sampaio, n"
3-I4. Cíntrp FJaal no sue WWU' foiradcsantaiia ba gov.bi InfarmaçucS nu Dcprjrtarnçnlo de Licilaçio L‘ Canliíios, mesmo endereço, 6o$
dÍ4S úteis. da> A9h00 ãs I2hf>0 dx> I4|,0C ás Í7?ifl0. Tcl.:
3602
8/4? 8333.

Ot>JCU>:

õiiiitf: 15 :i.' ;«;lia i\- 2iH ’
OSMARIO Db JESUS OLIVfcIRA
PiVr-incnre <i» t. P(

f,MU <le

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATRATO DF TV.RMO ADITTVO
Aditiva n" 029201713 11. Cantraiame PMFS/Furtda Municipal de
Saúde de Feira de Santana. Objcio: O cçmrsi(o n9 0793016J II3 ora
ítlitado, com valor global de R$ 50.976.00 (cinquenta mil. novecentos
c Setçntíi L- seis rcaU). será prorregadíi pelo períadu de 12 (daze)
a contar do seu ícimo final, referem..- ao pevúxfo de
22/04/2017 ú 2 1-04'20 1 il, de açoido com u quanto constante nuS
17204-17. parece: n" 6tO-?tjM-3l3l7. que "ele
fo a proferido pela proeuradotia Geral do Mumeipra. Contrarada
N.irdwtO Slerv'lav Lj\ande::js Lida EPP. Data de AS-sinatuíu 20 de
Abrii de 201i.

m.-.sçj.,

atiTos do jirocesso iv*

RtTIFICAÇÂO

552-2017-1H PWilicada
TM'. Diária Oficiai Hlcrrònrco do Munieipiu de Feira de Santana Anu
Ui, Fdiçio 535. 18/07-201?; Diano oficial da Bahia, seção mumcfoios, falha 3, 18 de Julho de 201 Jornal Locsl .falha H, CLASSIVTNDAS. ti de Julho de 2017, Tribuna da Bahia, folha U, Quar¬
ta 19/07-2CM 7 e DOU n11 (36, tcn?3 foira. !R debulho de 2017; Onde
se le: “DISPENSA UE LICITAÇÃO N‘ 552-2017-111 *. leia-se.
flSPENSA Ot LICITAÇÃO N"
I*.

Na DISPENSA DE LICITAÇÃO

-

PREFEITURA MUNTCIP.U DE GANDU
AVISO OF. I-K1TAÍ. ÃO

TOMA BA DE PREÇOS IN- 1/2UI?
Republic aÿ,1o

:ça-

li/.ara TOMADA DE VRECOS NT I/2HI7. dia 10 OR. i 7. a, 09:0011.
sede da PMG R. Manuel L Qa Silva, 2lV Centra. Ohjclo. Scr\'jços de
Ciÿ. execução irbras dv cuncrusâi* do tima USF-Unid Satu.1c Vamfou
inform ?MG. TTL C3) 3 254-03 V 6
G. r.-Jy

DIFRLrr

sic

SANTbs

'•!

DF SDL'ZA

I’ntssÿfO-. 1: .

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO
EVIKATO DE COXTR.\TO

Objero. Contratação de empresa 0f,pei:i;i|]zada para a cxocuon de
ser.-jçaS do unveil harta para rpantitcnçãn ç eunf;çr\'a<;àp tios jirêdios
públicos sub fL-í.puni.abiridadc da Secretaria de Kducaçãu e Saúde du
Município de Fÿitre Rios - Bahia. Recebi menro de envelopes c aber¬
tura nu du 23.08/201? is 9h. O edilai csrafo ã disposição rtà sede da
Prcfac-ra. das OSh ás i 2b. iitUiioo na Rua da Qhr.da, Sÿ‘. Entrç Rros
Baiiia. MaiúrCS intomiacóíi; TeJ {75i 342(3-3331.

Lite doc-amcnto pode ccr vçrifiçadc noondcrvvo c-ctrômio attp:,vvi *v: ;n .ÿ.twÿunjTtiv-iiiide.horil ,
peio código joõ320l70?2ãCt). 59

slVKHiS

AVISOS DE f ICfTAÇÀO
CONTOURtNClA V 2:2017

25.í;:.?0: 5

a*

O Mumçípio de Gandu. A\TSA .to> iiUcrcisurlu*. qae

Drspensa Jç Licitação tis y2.'2LH7

.

159

/SSK 1677-7069

-

peru aler.ãer
programa dç ahmentayào cacolar naS
il.i rru.: icípiÿ. Valor R5 107. 2 36.00. Vigêeua tie

aiimtV.f.cioj

3

n"1 09,3/201“ - Tomada de Preço n'
fiiJ.T 2fJ7. Conlratíida CTM Ciinsrraçnçn e Lneaçio de MéHRKI.1 KN> - fVPJ I 7.618 005 0001-9<i.

Rcvcjnn do Cantra(i>
sju.nas e veiçalos

-

Obieco: contratação it empresta eepeculjzjid* no ram« de
ahras e engenharia Civil para realizar a recupcraçjo de es¬

tradas vicinais, tciraplcnastcm c cncoscalhamçnlo neste mu¬
nicípio de Gaviào-Ba. cohformc ccir.sta nn Processo Adnn-

Duoumcnio tuismada diÿiuiLmeiKc conforme MP n: 2.200-2 óc 34/08 2tf|il. quv institui .1
infracsinjlura de Chaves Públicas Brasifoirs - ICP-Biasii.

