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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO n° 014/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO
NAJARA DE LIMA LEAL DAMIÃO ME.

-

C

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob n° 14.126.981/0001-22, com sede à Rua da Olinda, s/n°, neste ato
representada por seu Prefeito ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, brasileiro,
casado, agente público, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o n°
261.542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a NAJARA DE LIMA LEAL
DAMIÃO - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 00,203.529/0001-02, situada na Rua Dantas Bião,
n° 50, Alagoinhas Velha, Alagoinhas - Bahia, CEP: 48.030-030, neste ato representada por
NAJARA DE LIMA LEAL DAMIÃO, brasileira, casada, portadora do RG n° 02.396.108-22,
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 473.547.715-20, doravante denominada CONTRATADA,
com fulcro no Processo Administrativo n.° 095/2017 e na Licitação CONVITE n.° 014/2017,
resolvem celebrar o presente contrato de serviço mediante as condições estipuladas nas
Cláusulas seguintes e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição,
os documentos a seguir relacionados:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. - O presente Contrato é celebrado com base no CONVITE n.° 014/2017, e
fulcrado na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1.

- Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de compra

entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa NAJARA DE LIMA LEAL

-

DAMIÃO ME realize O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS,
PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA,
na forma do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 095/2017, a qual
fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n° 014/2017.

2.2.

-

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.
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2.3. - Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para
restabelecer o equilíbrio económico-financeiro inicial de acréscimos ou supressão dos
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.
ITEM

PRODUTO/SERVIÇO

UND.

QTDE.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

01

Urna Cascão com visor

UND

77

R$ 550,00

R$42.350,00

02

Urna Tipo Gordo Especial

UND.

8

R$1.350,00

R$ 10.800,00

03

Urna Tipo Anjo de 0,60 a 0,80cm

UND.

10

R$ 330,00

R$ 3.300,00

04

Urna Tipo Anjo de 01,00 a 1,40cm

UND.

9

R$ 350,00

R$ 3.150,00

05

Deslocamento Limite 400 KM por serviço, valor por KM rodado

KM

4.800

R$ 3,20

R$ 15.360,00

VALOR TOTAL

t

R$ 74.960,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só
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.
será

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:
I - Disponibilizar o objeto deste contrato, conforme solicitação da secretaria;
II - Assegurar a boa qualidade do serviço;

-

III
A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não
excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela
CONTRATANTE.

-

IV Arcar com todas as despesas e custos, seja referente a transporte, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, taxas, impostos, e quaisquer outros, direta e indiretamente
relacionados com o objeto deste Contrato;
V - Executar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência
estabelecido neste instrumento, garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade;

VI - Atender no prazo estipulado, às ordens de serviço emitidas pelo
CONTRATANTE;
VII - Credenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto ao
CONTRATANTE, a tramitação das suas faturas.
VIII - Além das obrigações acima a contratada obriga-se a:

r
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a) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
b) 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;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, o
CONTRATANTE não arcará com qualquer responsabilidade por encargos sociais de
qualquer natureza, sejam trabalhistas, previdenciários ou tributários decorrentes da
contratação de mão-de-obra pela contratante para execução desta obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do presente contrato não criará, em
nenhuma hipótese, qualquer vínculo trabalhista com o Município de ENTRE RIOS, sendo de
inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. - O CONTRATANTE se obriga a:

I. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do
objeto;

II. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
III. 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 nova fatura corretas;
IV. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas
neste Contrato;
V. Declarar os serviços efetivamente prestados e fornecimentos entregues.
CLÁUSULA QUINTA -DA EXECUÇÃO
5.1. - O regime de execução deste contrato será parcelado.
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CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da
sua assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em
contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão, obrigar-se-á o CONTRATANTE,
apenas, ao pagamento de parcela dos Serviços efetivamente realizados e aprovados e
fornecimentos entregues.
CLÁUSULA SÉTIMA- DO VALOR

t

7.1. - O preço global para execução do objeto de que se trata a Cláusula
Segunda, deste contrato, é de R$ 74.960,00 (setenta e quatro mil, novecentos e
sessenta reais).

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1.- 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.
8.1.2 - Os reajustamentos de preços do objeto contratado, quando e se for o
caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes,
editadas pelo Governo Federal.

€

8.1.3 - 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.

8.1.4 - A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o
reajuste, acompanhado de requerimento.

-

PARÁGRAFO ÚNICO Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo
de validade da proposta (sessenta dias), o termo inicial do período de reajuste será o
último dia desse prazo.

8.2. - A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a
análise técnica e jurídica do CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços e
fornecimentos realizados a partir da data do protocolo do pedido da CONTRATADA.
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8.3. -Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos,
devendo os pagamentos ser realizados ao preço vigente.
8.4. -A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar
Termo Aditivo com os preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar,
inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em
relação aos serviços, obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de
reajuste.

8.5. -Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 8.2, caput; 8.3 e 8.4.

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO
9.1. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir
da apresentação da nota fiscal/fatura com atestado de recebimento do objeto expedido por
preposto autorizado da Secretaria solicitante.

- 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 Federal, Estadual e municipal, sob pena de não
pagamento.
9.2.

6

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nenhum pagamento será efetuado à
CONTRATADA enquanto pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro nas faturas ou descumprimento das
condições do ajuste, no todo ou em parte, a tramitação das mesmas será suspensa para
que a CONTRATADA tome as providências necessárias à devida correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação das faturas depois de
regularizada a situação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte,
os pagamentos devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos
serviços/fornecimentos ou nas faturas apresentadas.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

-

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a
cargo de preposto designado pelas secretarias, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da
)5
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CONTRATADA na forma das disposições insculpidas na Seção IV, da Lei n.° 8.666/93,
alterada pela Lei 8.883/94.

-

PARÁGRAFO ÚNICO
O CONTRATANTE, através da sua fiscalização,
rejeitará no todo ou em parte os serviços/fornecimentos executados em desacordo com o
previsto neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO
11.1. -A despesa correrá por conta aa dotaçáo orçamentaria:

t

Projeto/ Atividade: 2.057
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00

Fonte de Recurso: 00
Projeto/ Atividade: 2.057
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00
Fonte de Recurso: 00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

12.1.

Este Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação ou interpelação judicial, e sem que assista a
CONTRATADO direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS e
condições aqui estabelecidas;

t

b) Atraso no cumprimento das “Ordens de Serviços/fornecimentos” e do objeto
deste contrato;
c) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente

comprovada;
d) Falência, liquidação judicial
CONTRATADA, requerida ou decretadas;

ou

extrajudicial,

ou

concordata

da

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/fornecimentos
efetivamente prestados e aceitos.

ri
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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 DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
13.1. - Este instrumento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos
fatos estipulados no art. 65, da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com as devidas
justificativas.

-

PARÁGRAFO ÚNICO Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou
reduzir o objeto deste Contrato, no limite legal, garantindo-se à CONTRATADA o
pagamento dos custos que forem acrescidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL

-

14.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE serão
cobradas através de processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADE

t

15.1. - De conformidade com o art. 86, da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n°
8.883/94, o atraso injustificado na execução dos serviços/fornecimentos objeto deste
Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)
ao dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço ou entrega não
realizado. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, será observado o percentual de
0,43% (zero virgula quarenta e três por cento) ao dia até o limite máximo de 15% (quinze
por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Parágrafo Único
desta Cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO -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;

b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato quando o
contratado, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo estabelecido na sua proposta,
conforme estabelecido na CLÁUSULA 14.1;

U)
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c) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato por
violação de qualquer dispositivo contratual, dobrável em caso de reincidência;
d) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de licitar e
contratar com o Município de ENTRE RIOS, por prazo não superior a 03 (três) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.

Cr

15.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competências do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as
demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) da(s) Secretaria(s)
solicitante(s).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. - Os prazos de início da execução do Contrato admitem prorrogação, a
critério do CONTRATANTE, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades,
desde que ocorra em dos seguintes motivos:
a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, alheio à vontade das
partes, que altere, fundamentalmente, as condições da execução;

b) Interrupção da execução do serviço por ordem escrita e no interesse do
CONTRATANTE;
c) Impedimento, total ou parcial, da execução do Contrato pela superveniência
de caso fortuito ou força maior, alegada logo em seguida à sua ocorrência e reconhecida
pelo CONTRATANTE;

d) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de
ENTRE RIOS;
e) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de ENTRE
RIOS, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execução do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Qualquer omissão ou tolerância das partes ao exigir
o estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, Anexos e Aditivos, ou o
8

\

eftw

f

Bfi?
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

exercício de prerrogativas deles decorrentes, não constituirá renúncia ou novação nem
afetará o direito das partes contratantes em exercê-lo a qualquer tempo;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos
que causar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.

i
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

-

PARÁGRAFO QUINTO
O presente Contrato não poderá ser objeto de
subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia autorização do
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

r

c

17.1. - Fica eleito o Foro da cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, para
solução de questões relativas a este Contrato, com expressa renúncia das partes a qualquer
outro, por mais especial que seja.

E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma.

ENTRE RIOS/BA, 14 de março de 2017.
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Iibjcto 2 íl ComratSçáo de emprega etpccialLeadii em lee noJoan da
infbmiaçào paia os Keiviçeu dc vemvci'Ud ij c il*Jys, implanlaçào,
:rciiumcnto, cvSiin Jc lincKo de Uio p*.>r prdZii dete nninÿki de soluçèo iniegreufe tie ini'nmijtica c. itrviçoe de manutenção mensal apiií
0 fin?] dn gflranfta para os sistemas de contabilidade públx'3, tnbwft».
elelrótiicii. palrimóiiio e cudastramçnlo 0 rcvitJastruiTicntO
DOtil
imobiliário. i(ue ocsHT.Tia ás I4;50h, para 95 Q9:00h pemiancccndo 0
óia 12/07/21fU. d Edital encoulra-.4e rui ,sede riesla prvfciiura ou
através do e-mail licitaiuesiÿjfiiverTKKlcroHdmlia.ba.gttf.hr ON do¬
mais atos ctvslc processo scw publicados tio DOM Ltvwvf.Ciíiidcuba bn in.orj br>.

C on.leilha. JJ.A 5 dc Julb»’ t1c 2017.
AN1ÓMO ALVES DE LIMA
Preÿiieirt»

AVISO r»K. AUERACãO
PJIKGÃO PHFSFNC1AL N4 2V2ftl7
A Prefeitura Municipal.
acordo com a I ei n7 5.606ÿ5 e
IQ 52ÍÀ02. toma publico a SUSPENSÃO tki PP 25/2017, »po mcDor
preço r>ur item. cujo objclo è u rejjistru de /HUçOH ptim jK]iit«iç|«i pie
toWos para alender is recciikladra da Pnjfduirn Municipal e •seui
óf|JÍir5i, 414c ocCiitcna no dia JiTlTCOl? óí QD.Ooh. visto ncccsuHtotk:
de alteração do tenuo dc rclerència, tioaiuio marçjkja a REABER¬
TURA Jesic mesmo cerpune para 0 din 21.5)7.21)17 as V9:ft0b nu
Fruçn Jonno AncUto dn JyiLv» Eilbo. r* 51-A. Condcutviw'kJA. O
Ediial eneomra-se n» sede desta Prcfciuira ou atms.es do e-mail iiciliH-oedíí jrovemoJecfindeubii.ki.isos-.nr. Os demais- aios deste pro¬
cess scrào publicados no TX)M 1 wswr.usítidcuhii.ba.io.ori; Krl.

Conõcúb* HA 5 dc Julho tlc ?(H7.
A.NTDNIO ALVES DL LIMA
rcr.Mni.o
EMC documento pode sor vcnficado no OMETCç O dctiõnico bup::'Vtv\v,in
pelti codiÿi imft«l) 1707070111«7

\l>niV(l

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
A ftvfrilunt Muninpjd de JiTitne Rios HH nmjs públlsV t[Lie lirmoo os
icjpuintos contratos:
ConlMlo tie nr CKIJÿniT, 0DUTCC CONSULTORIA PM EDUCA¬
ÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO l.TJM, itisaUn srrf-nc ri
ÕVPJ: 10.61b.5ÿ3.'itOflI
cujn ohjdo i 0 Comracação de empreso
para 3 prísUçáo dc_scr\içtvt re lcicaç;1f“. iinplanlaçíio, treinaineiitv,
suponc ç íTiamitciiçãQ <lC siçlorfa de ÇeSÚk» cseo'ar coin inaírivulÿ
p:im nteinJimeiSM ã> JenwiuC.s geradas pelo puhlien utuirin dj i«d«
escolar do municipio de J-nlre Rios. incluindo IIOCIIçíI de u>0 e Ckpacitavào. Valor
Md.trWOHt. Viÿm'iu dc 27.04.2Ql7 J
::«3.20lii.
Contrato àc n* (ktt.2l>!* FFRNANDFS DISTRIBUIDORA DT. LI¬
VROS DO NORDESTE LTDA. rnscritií v*brc n í NTJ:
Ilí ‘M2.427-,iKKU-7S, ceio ooictu é o Fomecimenifj <1e livros do proenÿim'
jei*i ler e dpimJer pmu atender a pmleMSorfs e aliirtnt
infamil í.t, 4 e 5 anos) di» xeck lllirltlcipal de cjtkiúo dc Enlra Ritis Bahia. Valor US iS5.aw.iK). Viiséircia de 2l.Oè.2lJl7 a 21 u3 >4318
Conliaio de n" OCD.COi:, F. VI. Al.VinDA liPP. 11. sen to XòI-í y
CNPJ: OQ.7l2.aÚX-'(l0(K-W. enjo obicto é o F'oniceirtÿcnto dc Ouses
Medicinais fiara atr.uUn as m-eess idades do TI<ispHal MunirifKal ikFJiyx: RÍOí» Babia. no Mimicipio Jc I nlre Rios - 3Ajchm Vulor RS
4 tí>.66U,(M>. Vtÿjèocia dc 7K.WÿI? ,1 2H.U.v2Ul K.
ConlfBlo de ar 00*2017. REDE t.ERAL SURVIÇOS LTDA ML.
inscrito saibre o CNPJ: 0S.24 L18o-'0fHJl-X?. 0.1;n £»bjefo é o premia v-áa
de SCT>íçíI> de nublicação
tHo- ulWiais 110 diário oficial ei' mnnicipio, Diário Oficial dn iiscado. iorrta fc dc eranJc cireulacãi? e Diâiin
Oflciíd <l» Uiii3o. Valur RS JP.L20ir.iHI. Viÿcncu dc 27.07 2ÍII7
.0.V2')
IS.
27
Çoiilreto de 11" :l 14:20‘ 7. NA J \RA DT LIMA U .-M l>AM'ÀO MH.
instTÍKj MXUC <J 1 NTJ 00. 2D Ã2-J-f)l XI l-<>2. t't'jo objel-J e ti fmiSOCur.Clito tic Linux c I,JTV(ÇOS fçticrn ri Oí . para á-IClidc: a rM>ula>io
carente dt» .muiicipiu i!f Fiiirr Rios - Biihu». Valur RT Tl.l)if'0,tHP.
XViKHi <1c 1 4 03.20U O i4.fA.2lHH.
Contrato de nJ ÍJl5'2»)l7. MR iKCNOUXilA li DIGIT Al.TZ AÇ À0
l.TDA- í:FP. in.scrito .sobie 0 I.NPJ. 24.>H".434 (HKU-06. cujo nn ijto
i 0 Pncsiação dc Servi p»* ile ili(jiLui3/açái>. ipicfc"façãc> dc documctois,
ivssiiiatiirn de software de
•fianH-nm <fl r rrc'iui ot* de títvuuieiUfiH
igcdl. com amiazctiaminlo tuis nuteus e traíirncmrs, doí rociunctuoí
peitencenteh a prcteitUiu !nunif.ipul dc Rnrre Rins - Bahia. Vai 01
77 520.00. 5isêtlua úe 15.10.20 U a J 5.0 ‘2018.
Ctintríito de n' íJI$.-?(Jl7 SORMIV COMSI.T.IOIUA T TFCNL’UL
<PIA LTDA ME. iimi iti> snbie o ( NT.I: EL2W«5WJIim-W. cujd
objeto í ,i predição dc ívmvos ik uceSSo <i interneI. com 1'iinc*:ii»*er|1íi e SupiiMe tcCI» C» Jc link dedicado do 5l) mil. p.ii/i Alendar ;i
sieniiUVtL t|c discfSÿ
do Munianio Je Entre Rne. - flahia
Vator RS TN. 000,00- Vivenda <1e 1(.1)3.20Í 7 ,1 16.07.201 7.
Contraio d* n’ DU*-2iH7. fuNhTRl-TDRA ROl. UKLI I ML inv
criTO sobre1 oCNI'J: L#.495.63ík,’lK>fr|’X|, cuio objet» c. o pfcílíiçáo skserviços tlc iinijiILlãti, íHleijUii-,-3o e lefomni th» novtp prédio tla esetiL
dinârtucft dn*ino fundamcnifll n» Mur.icípio <lc Enltc Rios Bahia.
Valor RS U7.6<>7..H>. Vijrèncrii» dr 10.D.L20I7 a 1 0.05.20] 7.
L:OJU/?MO de n" OirranT. I..M BRITO TFJl-N!>|..(iC.:iA-ME. íJJM:r\o
cuju obnito é u Serviços de
sobre 0 CUT'Jr 2o,S47
SUpiMltf tét:ilit1í«m Hertii» ifc imuplojda e infonnalica, par.s akiidcniS
ncccssiidadtis tlc ili verãos setores da Prefeitura Municipal dc fciurc
Riiw - HJHU. Valor RS 70.00n.0f>. V.-êm iu de ÍH.O.Lêtpl “ a
20 08.2018.
Caudato dc nú U2I.2ÍII7. L. CARVH1RO BJS SANTOS CONSUL¬
TORIA ME. ui sento subie u CNP.1: 26.847 .QTMXlO1 -*)8, eujo iplijetti
c 0 prxií-tjiçio do serviços dc i»;nçãt> e nianuknçãçi dc software dc
gerenei.iirento de :u*a fpsoal i ktrõnii a. p.mi o Murticipio Je Entie
Rios • Balua. Valor- 72.WCf.00. Vjÿncia dc 22.05.2(117 .-.
22.01. 2018.
C nntrato de if 022/2017 CuMÉRUO DC G/LS C TRANSPORU:
FAGUMTFS DF jrSUS LTDA VIF. :n«cr:U> sobm o CW
t».í)22 2d6dlÒOI-!6, cujo ní'je(0 é o 1'binÿiment» de holifoes de JíS
etim capar idude para 1.1 kÿ. pina «icndcf
litiue-feilu Cc pullõlco
aç Uiiniadei cscoIniVS til tede municipal de ençin» na prepjTJçjo de
almienUtyito escolar, bem como o atendimento a nccrelari:1. tlc aiMstencia iocisl e trahallio (CHAS, CRFAK, Sf!:V, umiMrlhn findar, e
citsa dus conhelhos). da P1vft.H1ira Mm i idl'dI tk? Enire Rit*y - Bahia
5alor RS ?6.J 40.00. Vigência d? 27 Ifl.ZftP a 27.03.2Q18.
Cuntriki dc nv 014)20 1’. A MSI LM PRLLND 1MENTOS C
o
sobre
6 NFJ
lllSiíiUi
LIDA
ML.
SGRV IÇOÇ
OS. 95 1.ÿ4 1 /000 1 -5 1. curo ob.ieln ò o prestação dç serviços df
lucaçáu dc estrjftira Je paku. /cmdnr. £-,;uip«memos dc d«miiiavàti. son.irizaçáo. smutárins. ccrca íuoMlica c doin<.i:
equipttiv.cn tns. c tm tiit 1111: U-rmi» de M'fcícru::ii. pa*;i ;i realização
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AVISO
CONCORRÊNCIA Nr DZ0I"
OBTFTO; CONTRATAçãO DL EMPRESA DK KNGKNHARIA PARA fcXECLÇÀO DL Sl.KV|fON DL UMJ»K/A URBANA COMf RGENDCNDO SEDE ÍXJ MUNJi ÍHIO UI. ENTRE RIOS. Pt’JtTO
[>C SAUÍPT, SUBA UM A, I AOUA Rh DONDA, tTXCU ESTRA¬
DA. SERRARIA. SITIO DO MblO t PO VOADO [>h MASSA
RANDLHÓ IODOS DISTRITOS E POVOADO DESTE MINI
CÍHO- Inl(iiinaiw a tbta para ctrlinuutide Jn wtpmç
íCrá
ftrnlizadu nu Jia ft1.-0“f2l)17 ãs tfy bom*. Majorei; inhMWwV* pelo

lelrrAne: f”5)

Í42it-j}j

-

.

T.bitre Hit’s f A f> dc IJ'IH.- d - 2M r
CLLITON EU/, PtKtlRA HOKLS
Pi-isulcire ila t «pui

PRFFEJTURA MUNICIPAL Dl LUNAPOLlS

-

.

m

ilos ic'dcios relativo* n emancipado polilicir da cidade õc
Elíiie Ri cs - buhiu. a se ?çjl:xdr »uj> I|IH.» 07. c U.i de abril iv
Valor RJ 49.9SM0. Vigour» de 21.0.1 >i>p 3
21.05.2IH7.

EXTRATOS DE C A1NTR.VIOS

-

/W

JS&V it>77-7Vf>9

2*17.

PRiMhIRO II1KMO ADITIVO AO CONTRATO N' 00 77/20 J 7.
COÿRATANTR: KrNDl> DF SAÚDF. PH) MUNICÍPIO DF CORRKNTTNA. ESTADO DA BAÍIÍA CNN n" 1 l.jWMWMI0rH-!Hi.
CONTRATADO! A): SlRLLY PEREIRA DJi SOUSA VIFIRA-SIRVOMED COMbKCJO !JI. MAILRIA IS Mbl>1COS -J IOSP1TALAPFS-MF/CNPI ir 27 07 7.5 >6- '**>1-61. OHJKTO Act&ctahj d* 2$**
infc e ííIICíI jinr cr-nfii) a» fslnr irjlul orieinarin do Condam Ad¬
mini.s(rí»ljvd n" 007" '21117, na fomw tio an. O, $ V. da Lei 11"
L6M*3. VALOR Cl J.ORAI.: RS 13 I24.V6 ASSINATURA.

HA realiÿri Tcmmcfcl de Preços em

25,'(l“/21> L 7 aj |0h. cm sua sede paru eonMiuçíio de Oljutnaf Acadetniu d ir SHúIJV - ModaliJiide Ampliada, na sede J» nwniuipio ik‘

3

AVISO DF UCITACÂ4J
4)2017
IO.V1ADA DF, LRKÇfJS
0 MUNICÍPIO Db tUNAPOiJS. A trave» dti Comiÿio de
LkttnçfiD. toma jieWico i> n.diamenlo d'ÿ certame lomailii de Preços r“
objeto ç- Kvecução d« reronna. rfidequaçírs r jm|])iav<io tio 12 (tlo/e 1 unidades e5Ci)lai-ÿ> no município dc liun.ípnliÿ
Bahia, tend» em viKt.i :ÿ ntvvxskJade de reudequavÿ1 tl'1 I' ditai r M-US
anchos. Assim, um rifiv» Kdifai serà repubhcusui e a nova data da
Ssssao infortruida. coníonue 0 prazo Icyil. n
divulÿoL-i nos Diãii»ç Oficiais e nos jornais dc jtranJc eiieuDçáo- Maiores >nf oimjato
ptMlerão ser obtitlns na Salft tie StiptfiMeUdCmia tic l.icjlu;f-es nos.
dias uteiÿ no hcwãrio de Df)lvflf)n>in
ou
c-csn- :h
1 21i
lie i t JctinafiolisÿnÿmaiI.com. As ikmais 1áses do LCIU'IK scrjo mv
biicochs no DOM. no site ccn w.eumtpoLjs.lia jj-wbr

0il4;20i7, ctijo

ír.má.WtS IJ.-V 2 tlc iolk- tie 71117
FABIA NO DF. JLhC’S FtRRLlRA
:>re.sid'iil.‘ dn < ivnis-tio
•

PREFEITURA MUNK IPAL DL FEIRA DL SAN [’ANA
FUNDO MUNICIPAL DF. SAÚDE
EXTRÿkTO

DL IKJIMO ADJTJV O

A DITI v O S* 14201"IIH. CONTRATAM11-.: PM V< H .NI)0 MUNll"!PA t. nv; SAÚDE DF FEIRA DE SANTANA. OBÍlTD: O IMV
traio JI° 05 720161U‘ ora adiiad». enra valor çkõal dc Rí.
i IMD.74 7.45 (Um niilJiáO, trc> niil. seteceniaa c t|uaOíHtrt e sde tcui>
t ijiitireutu e cn«(i centavos)
sera piorrogadu por m:iií (ri (quaLm'i
meses, a CODlar do SCU Itrmo linal, referente no period» C.C
1.104 2017 i 12 (IK''2lH7, dt- acorcto emu u «juan1<i ci»n<1ante- UUN
autos dv professo lú 4U67/-7, parecei nc l Sti T'CiMr 1 7. nuc nclc fora
pro.criJt' peh pmcumdori.i (rural t!» Muniçíjiiu. CONTRATADA:
LTMT-AKV DISTRlRUmoRA LTD A. DATA Dt ASSINATURA:
1? ifc Abril de 2U17.

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
AVISO ou LK LLACAíI
TWttBA DE PR Et, (IS NJ II’ IHI/ZBIT
Mviior piwyn pup 1»ie Pn»ce>s» AdminihTrativ» n" 1.117.' 17
A Ibufoitora Muaieipal c.e ) iJaêélfta-BA. lorteJ pílbllCo t]uc
rifiliaaira tini 25.ii7.2ft] 7. a?, l Hit) }|s. na sede da preleilura. sito n Av.
ACM. 767. nn jiol.i dí licitações, certame com n l‘Ht> dr conlraUr
empresa para a Fclbttna C ctmpliaçáu de 1 JniilailL.i llápivas dc .Solide
dn Muuicipit» de Filucléifta - BA, etJiiMmn- anexn ii» edikil Irifr....»,cKv (74) .W1-Í3ML fliltnaf ?Q6, das QS:0P as i?:U0 e U:(HJ
ns 1’ Olf. e-naiP licilíipmfíÿtmail.con. Valor Au Ediwl: RS I :Hl.r>o
Filndélfiít-BA, Ibi de julho Je 2H|7.

ADH. V UAIISIA
['[csi-.icnl.: dr ê.>rm?Mi:Le ;u l.i-,

PREFEITURA MUNiriPAI. DE CiANDU
AVISO i>L I.EGITACÁO

TOM.\l)A flK

PRV.COS

v1 (/Jii1 7

inter-.' Ssados. tj.-L- ICJOOtl: »cdu da I’Mfi. K. Manool
li/cra I T ÍWU. 1 7. dm 24-07.T7.
|. ria i>lKí>. 2f>. (.'entro objeto Slírvi-çus Jc cng. para executar obrus
Je t<'nt:l|is.i» de iiiTui ÍJSF-Unid Saúde Kanulin uifonn Did. TF]...
O Município Je G.incii, AVISA

utis

(•ÿ:>) >2M-OW6. 0’ 0: I?

Dll Ri f I S.WTOS DL SOIÿA
l,3'| N|ll:-.'V :ll í 1 \f|bw..

IfoiuiTieuto tt>si-Kido diÿilalmtiue C4infi<nne MP nY 1.20H-7 Jç ?4'llS?0<J? n>- uisiirui ;i
fnlmesiailura de 1'ha.sea Túblicís ftr.sNile-irí. - ft iJ-Ur:h»il.

