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CONTRATO 013/2017 - PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A TECTENGE
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
BA, inscrito no CNPJ sob número
Rua
da Olinda, s/n, centro, ENTRE RIOS
sede na
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 TECTENGE TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.632.068/0001-93, situada na Rua Alto do São
Gonçalo, GALPÃO 436, São Gonçalo do Retiro, SALVADOR - BA, CEP: 41.185-615, neste ato
representada por GLICERIO BARBOSA DE BRITO, brasileiro, divorciado, empresário, portador
do RG n° 01.749.598-44, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 121.221.495-15, 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 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 a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT S E ACJ S)

E PRESTACAO DE SERVIÇO DE EM MANUTENCAO PREVENTIVS E CORRETIVA NOS
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ENTRE RIOS BA, conforme especificações do Anexo 01, deste Edital,
conforme solicitados nos processos administrativos n° 128/2017, a qual fora declarada
vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 013/2017.
LOTE I
ITEM

- APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LOCAÇÃO.
ESPECIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO

QUANT.

MARCA

V. UNIT DO
APARELHO.

V. TOTAL DOS

(MENSAL)
(RS)

(MENSAL) (R$)

APARELHOS

01

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT Hl WALL.
CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, 220V

09

HEEM

488.20

4 393,78

02

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT Hl WALL.
CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. 220V

05

HEEM/SPRIN
GUER/MIDIA

427,18

2.135 91
J
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r

AR

03

f
:

i

CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL
CAPACIDADE DE 7.500 BTU/H. 220V

02

MIDEA

289,84

579,67

623,99

04

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CONVENCIONAL,
CAPACIDADE DE 21.000 BTU/H. 220V

02

SPRINGUER/
SILENTIA

312,00

05

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CONVENCIONAL,
CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. 220V

06

SPRINGER

234,95

06

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CONVENCIONAL,
CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H. 220V

29

07

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CONVENCIONAL.
CAPACIDADE DE 10.000 BTU/H, 220V

11

08

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CONVENCIONAL,
CAPACIDADE DE 7.500 BTU/H 220V

06

;

1409.69

SPRINGER/T
194,83

5650.12 I

LG/SPRINGE
R

152,25

1674,80

SPRINGUER

152,25

OTALAINE/C
ONSUL
j

913,53

+
09

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE
36.000 BTU/H. 220V

05

SPRIGER

915,39

4576,95

10

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT Hl WALL,
CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, 220V

06

HEEM

350.90

2105,43

AR CONDICIONADO TIPO ACJ, CAPACIDADE DE
30.000 BTU/H 220V

01

TOTALLAINE

915.39

915.39

AR CONDICIONADO TIPO ACJ. CAPACIDADE DE 7.500
BTU/H 220V

01

SPRINGUER

152.25

152,25

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CAPACIDADE DE
12.000 BTU/H 220V

01

SPRINGUER

350,90

350,90

AR CONDICIONADO TIPO ACJ, CAPACIDADE DE
12.000 BTU/H. 220V

01

SPRINGER

350,90

350,90

11

12

13

14

RS 25.833,33

VALOR TOTAL

R$ 310.000,00

VALOR TOTAL MULTIPLICADO POR 12 MESES

OBS: OS APARELHOS LOCADOS DEVEM SER INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS
PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

-

LOTE II MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA DE
ENTRE RIOS

i
1

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO ARCONDICIONADO/MOD

01

AR CONDICIONADO TIPO ACJ, CAPACIDADE DE 7.000 BTU/h
t

i
V. TOTAL
MENSAL (R$)

QUANT.

V. UNIT.
MENSAL <R$)

35

128.05

4 481,75

12

128,05

1 536 60

384.15

02

AR CONDICIONADO TIPO ACJ, CAPACIDADE DE 7.500 BTU/h

03

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CAPACIDADE DE 1 0.000 BTU/h

3

128.05

04

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CAPACIDADE DE 12.000 BTU/h

5

128,05

640,25

05

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CAPACIDADE DE 18.000 BTU/h

1

128.00

128,00

06

AR CONDICIONADO TIPO ACJ CAPACIDADE DE 27.000 BTU/h

2

128.00

256,10

07

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 7.000 BTU/h

5

128,05

640,25

08

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 9 000 BTU/h

10

128.05

1.280,50

09

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 12.000 BTU/h

5

128.05

640,25

10

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 18 000 BTU/h

3

128,05

384,15

mm

;
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11

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE 36.000 BTU/h

1

128.00

128,00

R$10.500,00

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL MULTIPLICADO POR 12 MESES

j

R$126.000,00

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 0 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) Os serviços objeto deste contrato serão executados conforme autorização da
Secretaria solicitante;
b) Assegurar a boa qualidade dos serviços;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento da CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação 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;
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:

¥ÿ

iSl
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

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$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e
seis mil reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento.

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

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 oficial.
4.5. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e

se for o
caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas
pelo Governo Federal.
4.6.

- Ocorrendo

reajustamento de preços, autorizado pela Açlministração, os

Mm
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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.

mesmos serão reajustados

4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial
comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA

I

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 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 orçamentaria:
Projeto atividade

2.011
Projeto atividade

2.048
Projeto atividade

2.028
Projeto atividade

2.057
Projeto atividade

2.040

_

Projeto atividade

2.022

Elemento da despesa
33.90.39

Fonte de recurso
00/42

Elemento da despesa

Fonte de recurso
02/42

33.90.39
Elemento da despesa
33.90 39
Elemento da despesa

33.90.39
Elemento da despesa

33.90.39
Elemento da despesa

33.90.39

I

Fonte de recurso
00/42

Fonte de recurso
00/42
Fonte de recurso

01/42
Fonte de recurso
00/42
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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
índenízação, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de fornecimentos”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente
comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem
prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a
contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente prestados e
aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das
sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93. alterada pela lei

n° 8.883/94.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do 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.

\

<ÿ

mm
1
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

-

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

V

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 pardais 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 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

*
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fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
ou, ainda, cobradas judiei a Imente, a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
{quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido
concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de

participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração
Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais
penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes.

I

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, principal mente, nos casos
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° 013/2017

omissos,

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, 30 de maio de 2017.

HA E SERVIÇOS LTDA.
ONTRATADA

TECTENQETECNi

PREFEITO/ CONTRATANTE

TESTEMUNHA 1:_,
CPF: fUfl ys'TiiS-TÃ

TESTEMUNHA 2:
CPF:

fwr

Diário Oficial da União - 5cçà©

NT 142. quarta-feira, 26 4e julho de 201“

PRrfElTLRA MUNICIPAL D£ ENTRE RIOS
EXTÍUSTOM

DE CONTR.ATUS

CONTRATO DE ,V 0')Lr2&l7. TECTENGE TECNOLOGIA E SER¬
ob¬
VIÇOS LTDA. mscrirn icbrc P CNPJ: iM 7ÿ :26 Ll)Ui-7n.
;'gr:i:ultlir.i
jeto 6 o uonn<iviÇÍtí úí $r-pm fur.neis t uiTOTmais
f»iUiliiins> lurais. vijoÿnJn u mjuihi. ii'
./nmilwr c de
CE

çínírjs ílniWísTciOi pxu

J

preparação da ilimentoÿàti

-

(tt./tf

2017 1 fl*.05.2018

CONTRAIO DL N’ 02720,7, AilTON CORREIA .MARTINS ME.
uiscrito sobre o CNF/ 07.21 Í.35‘"•2011l-f’5, OJO objrtô c a cc- n-

3araçío de eir.piaw para v tíjauÿ-imciitu dr innhiliLrio. paia trteude:
xs ueuesyliiaOes
Secrcunia dc AS*J>WPV.* Syuial « TrtNt Ir.u. m>
biunicipio Je Entre Rios - Bchu. Valcr RS 25-494.f,d. ViÿènÇii. Jc

29.05.2017 a 29.07.201 7

CONTRATO DE V 02>L2017, B 5 SUVA - EPF.

m«nio *>-.«

o

CVFÍ: 15.727.98ÿ0001*50. mijo ubÿeig c a cmiiraratão de empresa
3$03ci*lizndft err; itnunizftfafl C vtmimle de pÿnÿEis urbonas com sii-

viriwm quimicc nr. dndcíiraçíc. dcseupiniriçiii. rtcsinscti7íçào c límquimicii c desiacrustaiio de Tcsçrvatijrio c cnoas
lie
dos prtbiu« <U Sccrcurii Muoxcip*! dc Educoç3t>. conforme
sue.vo ji dss L’n: Jades, do Mun;cipiu de Dme Rjoÿ BAhin. VaL>r RS
74.206,. V:8t;w.;a ik 12 05.20.‘ 4 12.07.2017.

pc22, dciiníccçSo

-

COMRATO 0E N* 02iJ'20:‘, TATIANA PEREIRA MOREIRA
íobm <• CNPJ: Ox .7 rí2. 9m 3. iJdO1-5.’. cujo objem ê a
ME.

cimtratiiCín de empresa paj-a iftia)i2ÿçã,i da i-nÿfcrencia municipal tie
Suciai a <£.• reaÿíada nu dia 30 de main dr 2017. Bem
romp realii-Jvibdo evento Faça Bomio lx d< .nuio Combate J Abuso
t Fxp.onçio Sexual Je Awiescírtc twsie mvuieiftj. Vq’o' RS
39WO.W» Vipmmstlc 16.05,2017 a .0 07.20 '.

CONTRATO DE V i)3O-70P. 4RVAZEM \T COMERCUL DE
ALIMENTOS LTDA MF. mscritn sobro w CNT/ 27.6U5 ICV.tiOlíl09. cuín objeto ê c<)uis-.ção dc gêneros aUrr,Bitnç:o. paro otcndrr ai
Ticccsiidades ir Sccrotsriô dc AWIíUTKW SocifiJ c TiahriJio. dn mu¬
nicípio cc Eairc Rios - Uahin. Vílor RS 77.S 99,55. Mp-uda dc
2i).ii5.2:.l7

a 2y.i:.2<il-.

DOMR.MO DE X* L50-2LI7. D1SP, D R DE ALCANTARA • ME.

nbietu c ci>T«rdr!:çài>
C7RAS dc psiftt» de
Snu.pc
L llif s -3ÿ «roiçc- de cMVivÿ'-cia c toiralcc meniu dc
Vincule, • SC7V <!e Suoad na em 1 1 V. Valor: RS A&Ou.OC» . sv
giorla « C4.M.2-;:: à 'j4.o7.2Ci 7.
:nÿ: :T;i sÿFre CN?Í 27.4X6,55XlOíXll-XÍ. cujo
de eÿ.p.-rSH «-urt reaiizxçib- J» .'ftftujMraiçrô J,i

CONTRATO Dc V Wf» Id 7.DTSP, EDMUNDO DOS* SANTOS

= '.OCBçãO
dc fuacwnamcttio da UIM-

S0U7.A. in»cr:tc sobre c C'FF: 459.983. 775-19, cuw objeto

dc WIJVçI tCMdcncial. pw* 4 ccmuijuidace
dnóc ,!<• consdbo lutílftr ío murJrípito dc tnirv RíOí àJubiii. Valer

RS 0 200.00. v.gdocift dc 29.05.2(517 i J0.I1.2G1T.

-

CONTRATO DE S2 0542017.D1SF. NADJA MARIA ALVIES DA
SíLVA,

223.313.445-15, I-UIO objeto £ loracilo
wsimtlç siWtí 0
pj-*3 I'uiiuonÿii’.rnio co FSf Laca RjbcUu V;U Poro 00

CRF'

de imóvei-

Sauipe, u çna! axndfto ax nocexsidaGCí. dl Stcrotafii Mumrqjíl dc
Saúde nr: iRunicipi» dc íl-ire Rins Valui R5 S2.iilin.itfK Vigência de
3ll.05.2li! 7 2 5tí.;.!.2ti:7.

LOMKATD DI V 351 -2d17. DI SP. MARCOS SERliSo MACHA¬
DO SíLYA, luacr-to Vibre o CPF: 477 2X0 Ati5- 9ÿ. w«ju obielu e
lotação Jí !irõ\e!. pan pror-iTciorsíu « çpminuidiidc ôo fiin.iimamet>m da uni dai? do SCFV Serviço de Convivência « Fenale-

-

ci mamo d<* Vmcjios óíS CRAS Cennu de Referencia de Assistêucia
Balais. Vtlor RS 15.500,00. \ifdncia dc

Socuii d: SubariajC

-

3L&.V2J17 » 31.12.2&1".

CONTRATO DF V 0! I 7017ANTX. com 0 VIF.IRA F SILVA AD¬
VOGADOS ASSOCIADOS LIDA ME. mtento wbm 0 CNPJ d*
10.530.915 GO'31-62. cujo 0 objeto comraiaçio cc empro» pure prei-

•jçào rto verviços cdvocaiíeioí dc píincjarecnw utbai»

açòv*

coiLtultnriF. cm adnuni«ravão e aasewc-ru juridic? aiburana.
municipal; incremento das feccitãs nmftkripsiis eom
a rnhranca is cró'idtt awa; londeiniziuíd 1L1 odminAtfícâti público
n

úeiícjSuoNi.vtnntr

wu.ucipai. Valo* RS
itè 0

í44.óOO,(JCi. Vjgêncic

d2.V3'?i>:b

CONTRATODC N- «I.V20J 7. TtlTCNCiL TEC.VILOGIA C SCRVTÇOS Lrn V inscrito robre r. CNIM: 00.63ÿ.06ÿ000 1 -9>. cujo ob¬
jeto rf o contrauçíe di empresa para prtstaçào <ie «rviçt* de loc*?So
dc aparelhos de ar condicionado (SPLIT'S F. ACTS) e prctaçío dc
serviço» eitt manUUKnçàtí prÿKhvii e corretiv» IHJM «parelhos J* ai
condicionado dc propriodadc da Prercinra Municipal Dc F.nÿc Tlioí
.ÿ0.05.
a 30.0.V 20 i S.
/Ba. Vijlnr RS 4j$.iKKW Vigência

*

csioli.-

adqii<'igoSiliren»:iiçr,je u. eÿriculcara tamliar ob'.etivandn olrndimçj)201 2. 26 00 1 3 F
to n LFT ; >47.'2a>y F RFSOLUÇOFS íft.lOtiíi.
0*2015 DO FL.NiX) NACIONAL DE DtS EN VQLVIMEN 1C 1>A
EDUCAÇÃO rW3t pan u proguma mcimml dc 3Jimcr.LK.Vj csuuLtr nas unid&Jc* cscolnrcs d& redo municipal dc unsin» do município dí Enoe Riu-' - Ba. Vàtor RS 384.414,90 vigência de

cor.mitnnl de 02 Tt5

rOSTRAHi DF V <ii '2IH7. MERCAMDC CUMERCTO DE PRtFDUTOS LTD A ME, iníerijo >t.bre o CNPJ. :2.93Vli&4 WUi-02. caju
u rurrecimenio de generÿi
cc rnp-eSQ
ubicto i 0

3

DESPACHOS IX) PREFEITO
hr.ii 16 dc julho dc 2017
Duipcnsu du Ljcilíivÿo r)£ 05SCtll7
Ra*ti ti co J Diipcnw de Ueitsçao sob o iC U5S/2CM?, con
fulcro ao Axt. 2d, lflÓMJ 1J, dn Lot 8.6ób/93, cm fator do PRETO
MOVEIS CORMERCTÀL LTDA, inwiío $obre o CNPJ
2 L586.209/0001-98, oijo objeto é cooinuvdo de empresa espeeiaii'Tcula para o foniecirneiito de clccro-Joméàú&o e portáteis para o
hospital do Município da Catre Rios B.A Valor: ítl 7.ÿ34,00
Dispensa J< Licitação iP 57i'2bJ7
Kwifica a Uiipeura dc licituçio sob o n" 0j7'2017, WKU
fiú-iu nu An. 24. llKi.so U, da Let Rf4’*. 9>. *111 f*\or do FARMACIA MULTI LTDA
ME. inscrito sabre 0 CNFí.
lRfiM/>9h.'0fXiKJ. cujo objeto ú eunmttHçio de empresn espetii*ILacb pars o iVnriceinicnio dc mcdicamcnios dc i*o cominuo para o
inunitipio. Valor: R$ 7.f?27..|fi.

Dispensa dc Licii&ç2o n* 65/2017
Raljtko ã Duspeasâ de licrcaçdo sob o o" OW/IOV", cot»
fulcro no Ar». 24, Inciso II, da Lei %.S(j6/93. em favor do BARBARA
C'. MARTINS (NFURMATICA - ERP, mcrito sobre a CNPJ:
U.íbLOJJi.UOOl-W cujo objeto t confiuuçío de empresa para o
forneci mento dc equipamentos c nwteriaU Je infin-.TWtitse, para as
soerctanas do Saiióo e Aíwrfcncia social e trabalho do iruniçípio dc
Entre Rio». YUUIT RS '7.fc27,Wi.
Dispensa de Licitaçàu n1
l"7
RULJTJCO a Dispute dc liciwçio s*r>h o tiu OòfcGLOlT com
r*> An. 24. Incuo II. da id S.&óá-VS, cm tàuo'' do D R DF

fulcra

ALCÀMARA •ME, i/Sirito sobre o CNPJ::7.486.55S 0001-85. cuju objeto c con.Tiuavuu cc empresa para rcaliração do iuaugumyio do
CRAS dc ponu d.1 Sauipc dia 04/05 c do serviço dc copwcntãa c
fortalecimento Jc viikcuini - SCFV’ oe Suboámu cm I . U5.

c- 74 '20 17
Ratifico y Dii-ponsa Je «uiaÿw x/b o a" 074 '201 '. cooi
Eulcro iu> .\n. 24, [ucuo II. da Ltd 8.666/ÿ". om favo: do SIDNEY
BEZERA TORRES • ME. insunto sobre o CNPJ 0X.52X.8j 1.000 i42, cujo objeto í contratcção dc cmpipsa pita piwtação dc serviços
dc luciçfiu de >dl)iliniiS L]iiimiet>s pari evenlu de y.in, cm PorTU dc
Sauipe nos dias 13 c 14 dc msio dc 2017, IS dc maio SENi.AS. dji 2"?
ec main csmUi Sauipe nu mumlcípiií dc Ente Rios Bahia. M>ku': RS
14 874.00.
Liipcpsa dc Licjwvóo

DLspensa de Uciíaçio »- 75ÿ2017
Raciticu a Dispçn» de licitação sob o rd1 075/20 lr, com
cm favoc do ED¬
fulcro M Alt. 24, liiciw» X. da Lei
MUNDO DOS SAVTOS S0Ú7A. insento
o <ÿ.459.9813754sl. cvjo objerc* é luracáo de Jiwncl resid<rm.,jal. pan» H contiiii.idaiie
do furifiÿ-iamcnto da unidade ttó conselho cutotut do município <k
Emre Rÿÿÿ - BJiia.

D.spenw d< Licitação nr 7fv'20|7
RilUlkn a Diÿpcusa d- Ucitoçso o-oh 0 nu 07C-'20l-, cum
fulcro no Art. 24. Incise X, iLi Lç- S.óO&Vi. em tavnr da NADJA
MARIA ALVCS DA SILVA, inseri10 si>bro u CPF. 223.313.445-15,
cujo objeto c tocarão -ie 1 móvel, para funciunaiUento do PSF Lae»t
Kíbe.lu cru Poro do Síuípc. n qÿ«'. aicad«a cs nceessidaccs da
Sectetnric Municipal ce Saúde nn mimcipto de Fnfrt RiOs.
L>ispCU» dc Licilação íi' Tÿ'2017
Rjilitlcii a Diÿpensi de liçitiivên t«ub i> if 077C01", wm
fulcro no An, 24, incift) X. da Let S.Wtvÿ. cm favor rto MARCOS
SERGIO MACHADO SILVA, inwritu si-hn: 0 CPF:4 7“ .2ÿ,605-97.

cujo objeto c iocaçãn dc intòvcJ, Mta proporcionaj a commuidadc do
fimeionamento da uuid.iJe dn SCFV Serviço de Couvivéiwift <
Fotulccimcnio do ViscuJos cb CRAS Ccnm> dc Referenda do
AhSiweitcia Sucia! de Suhaúma Bnhm.

-

--

Disperiia de Liçitaçlô 1/ 82.71)17

Raúíicu 0 DisiXD'A dc liciução -«b 0 a" Otfí.-íOIÿ, com
Hllrn> no Ar,. 24. Tnctso íl. da Lei (J.ôtoi 93. err. favor do DF.RNR
VIDRAÇA RIA LTDA MC. inscrito sobre 0 CNPJ:

RIOS

02.T?4.5&$.Uú0l-2?, cuji» objeto ê contratação dc empresa para forneci mento i)e ur;!úiiO lipu hospitalar pare uteiujer aíi dem«utdto du
enformaria du pronto atendimento (Posto ilc Souipç) c Hoípiui Municiiwi Valin RS •.4W1.IM1.

-

LUZ.O tPNANDLS RODKKil.T.S NIMUES

jJ:nj;r,íiciL- vtou utorulc? uu rruiiumu d- allincnmçãu wcoJic nas
uaicadci c.ÿ.oisríi do muaicipiÿ 3aio: AS iti7,2.l6.<v>. Vijância dc

AVISOS DE i.rcrr\ç \o
CONCORRÍNC1A .N- 2/201’

CON i.tA. Dí v 0i.:ci7-a, CO,MRRCL\L RDS.UKJO EIRíLL
»ob:e n CNPJ: D6. ÇK*3 .lí 24A>00 1 -47. cujo obieio c 0 con*
js'adc d: ,'mprc»a wrao fomccimeito dc jccexo> alúccniicius pa:a
ilLTtoaiaçJo «cohf IUJ unidades- «-'colu.-es d»
stwiír .10
afi.v.ieíri:- ’ VV-V-r RS y»3Vi7,K0. Vlfínt» de 25.0j.201 7 »
25.05.2’f- >N

Objeto; vimrnitiçàk» ce emprtM» espicialiiada pura u eMvuçãu de
pradioE
serviço» dc engenharia para mw.utchção c consenraçJo
público», wjb rcsp<JU»iibibdade du Secrvtoriu de EdiK-ução e Sunde d<Maúcipio dc tuíic Kios Bahií, Rcccbimatto dc envelopes c aber
tuni mi dia 25jWJ.‘2IU? úS 9b. (í «Jitul «tsra ú dispiwiçào tui >cd.e óu
Prefeitura, das WIL 44 12b, iitu4<to na Ru» da OlindA. S/N. Enure Rú>s
B:ihia. Maiores iufiimwçuw Tct (75) 3420-3331 .

25.P5.2ni7 * 2ÿ.ÿ5.2018

-

-

ttte licc-iitoLie poóa ventieado no endereçn clcsònico bttp./Avvw.:n.ÿ'l»áMa>á(kiiUitni,
jek» -iJdlS'.' •4, ?»2!>l7í7’2t.0l!159

159

/SS.V íf>77-7{>f>9
TOMADA DE PREÇOS >'

>*«»

JÿOl?

Objcfu ContrsiTacM» dc emproa pare c.vrcuvàu dc obras * seoiços de
cuçcaharia remanescentes dc 04 unidades hasios dc saude 1 UBSi D»í
localiifclks de Pttfto úc Suuipc, Discciio Sulwuma. Distntn Siti» do
Meio c Lotsurxmto dos Eupciomifios Públicos, icmfcrmc tenao dc
COtuênin n", 1 02X41 7-2 1 •' ] S, do Municipiu lia enrre Rins Bahia.
Recebimento dc envelopes e aberturs nu dia 1J''0S2Q17 ás 9h. O
edital c,<tari à disjvr.içít.' na sede da prctcuura, LLI« fvíh as l2h„
situado na tua da O linda. S/N. fcnuc Rics - Dabia. Mr»:or« infinnnaçAfs Tel (75) J42D-333I.
•

PRTGÁO PRFSFNC T4I. V* J9.1ÔI7

Ob.ictu: Con,atuarão dc emprese para o fornecimento dc equipamentos
< rruterial perm*iie«tc para o linspiul municipal PROFESSOR ED
GAR SANTOS Pb> ClDADt NOVA. PSt' LOTE.VMtNTO PUNCÍOVARTOS NIBLÍCO. PSF PORTIA DE SAllH'E E 1’RF SUBAÚ-

NtA, coniarmc propose <k aquisiyio de djuipameotos do ministério
Ja lUÚde. Recrbiioenro JB envelope « uheicuria no dia t>7A)5U,2t>i‘' is
frth. O edital esteia a disposição o* wdc da preWuin, (Us (Wh ii
12b. iilimdo na Rua da Olinda. jin. rnc.c ri«. Bahia. Maiores
ir.lbfnaçÿ Tc] C?> U20-333:

-

Lnirí Rio.v-i’ A. J5 d« .ulho dc 2' ii“
CLFTTON LUIZ PFRFJRA FL0RF5
Prsjocirii

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
AVISO DJL LlCilAÇÂO N -* 200/2917

CONCORRÊNCIA PERUCA N‘ 51/7017
Objeto; Cunwaisçáo dc empresa para cxecuçio. tm earner continuo.
dtw «etviçc.i públicos íMcnciais de nianuunçío. conxcrvaçio e litopezft urbora, da cidade dt Feirt de Santana. Tipu; Mçnor Preço. Dma:
il OS 21)17
ílHh3B. Local: S-lio da Liciuvõex. As &tmpftio.
344, Centro. Edital no site; www.fciradirsai 1 lanc.bo. goi'.br. TufonmVoes m> Depailamento de Licitação t Contratos, mesinin cilJereiÿ>. «n«s
dias úteis, das 09h0d is I2h00 ilas i4hW íA HhOO Tcl.: 7,S 3602

-

K?45*3J5

«ÿ'ena

Jí Síi?.:.jn;i. 29 d* jullw» Jr
OSMARiO DE JESUS OLIVEIRA
htS-idoritL* d.i C’Pí

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
E.Vf RATO DE TERMO MHTOn
Adrtivn n” 02920171111. Contratante: PMFSFunJu NTiniiirijral de
Saúde dc Few dc Saniana, Objeto: O conuraic cr G"9201$llll ora
editado, coitt valo: global de RS 5TI.976.00 {ciuqucniu mil, novecentos
c íDicma c >cis toais), *cró proirogodo pelo periodo dc 12 tdoÿc)
mes?s, a contar do wu rermo final, refbrerte «» período dc
22.04.2017 a 21/04/2018, <lc acordo com 0 quanto constante noa
autos do pnxetu n< 17204,‘i7, parecer n* í lOTGMíDOlT, ou? nele
fim pmfendo pela proeuradon* Geral do Miuiicipio. Comntoda:
Xordesie Slerelav Lavemierias Lide FPP. ílau de Aismpcum: 20 Jt
rbril de 20 r.
RETIFICAÇÃO
Vi4 DISPENSA DE LICITAÇÃO N1 552-2017-1 M PubLcada
no Diioo Oficial Elctrónacô do M'Jnicipio dc Fofa dc SOULIIU Acw
III, Edição 535, IX/t)7/20l7: Diariti rilical da BJIIIA, secén maí».cjpios, folha 3, 18 dc .lulhn dc 2017, Jornal Lixai .lolLa S, CLA-S51 VENDAS, 18 Je Julho de 2017. Tribuna da Bahia, folha il. QIMTlii, 19/07-7017 c DOU ue 13$, reiça feira, 18 dc julho dc2f>57: Onde
« lê; "DISPENSA DF LICITACÀO V 5f2-20íT ! lí ' . lei»->e.
"DISPENSA DE LICITACÀO V 570-2017-111

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN DL
AVISO DF I tClTÃÇÃO
TO.MADA DE PREÇOS V 1/Ml?
Kotrablicaçic-

O Município dc Gancu, AVISA ac» micccssatsor. que re.v
h-aiã TOMADA DE PRFÇOS N1 1/2017. tira 10.08 17, a» 119.00H.
sede dn PMG. R. Manoel L da SiKi. 20. Ccairo. Obiiiiu- Sctviçç», dc
ínj(, e*:ecu<ÿ> obras di çonctafo de uirw USF-Uuid Saúde Ffttnilift.
Liforo. PMG. TEL.: f’j) 3254-0366.
(reuilu. 25
iuliv -l:.* 2lH 7
DiERLEi SANTOS DE SOCZA
Pno-iJoiU- ij,i ,. |'l.
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVíÀO
t.\7R.ÿT(>

Dí COM KATO

Resnirv Ju Cou:ralu 11“ 093/JOir

-

Tomado dr P/eço a"

c LocaçnO dc MAquinae e vc.culo.- EIR.ELI • £PT C NPJ l7.f,lH.nn.3/í)(WH-«i.
Gbjcie: contraiaçàu dc cmprc$a «pccializadt no rimo dc
Ouray e euitoJiljaria civil pan realiza: a 1et upe ração de
tradas vicinais. :cmtpkD>gcai í cucaécaJJumento neste muiiiçipip dc Cjavjão/Ba. amSirme ctinfttii uu Prows«» Atlmi-

002/2017. Conuutad#: CTM Construe Acs

-

Documento âsiincilc oigitairitnK conforme MP <»ÿ 2.200-7 de 24.'08.70GI, íJ-X insiitui a
Infnsejira’.ura de Chaves PúbLcas BraMleira - ICP-Urasil.

