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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO n° 15/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO MK
TECNOLOGIA E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP.

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 MK TECNOLOGIA E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP., inscrita
no CNPJ sob n°. 24.587.434/0001-06, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 34,
Edifício SERVICENTER, Itaigara, Salvador - Bahia, CEP: 41.825-000, neste ato representada
por MAURO MASCARENHAS DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador, portador do RG
n° 04.436.719-82, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 566.556.735-34, doravante denominada
CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.° 096/2017 e na Licitação CONVITE
n.° 015/2017, 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.° 015/2017, 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 MK TECNOLOGIA E
DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP. realize a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO,
INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
ELETRÓNICO DE DOCUMENTOS (GED), COM ARMAZENAMENTO NAS NUVENS E
TRATAMENTO, DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE RIOS - BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo n°
096/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n°
015/2017
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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.
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.

2.4. - É parte integrante deste contrato, o Termo de Referência anexo VIII do edital.
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DESCRIÇÃO

UND

QUANT

VLR.UNIT

VLR.TOTAL

12

R$ 6.460,00

R$ 77.520,00

PRESTAÇAO
SERVIÇOS
DE
DE
DIGITALI2AÇÃO,
INDEXAÇÃO
DE
ASSINATURA
DOCUMENTOS,
DE
SOFTWARE
DE
GERENCIAMENTO
ELETRÓNICO DE DOCUMENTOS (GED), MÉS
COM ARMAZENAMENTO NAS NUVENS E
TRATAMENTO,
DOS
DOCUMENTOS
PERTENCENTES
PREFEITURA
A
MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BAHIA
VALOR TOTAL

R$ 77.520,00

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 TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

i.

II.

Disponibilizar o objeto deste contrato, conforme solicitação da secretaria;
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;
-
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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, ás 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:

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
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
de
exemplo

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 mãode-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;
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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.
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

&

-

7.1. O preço global para execução do objeto de que se trata a Cláusula Segunda,
deste contrato, é de R$ 77.520,00 (setenta e sete mil e quinhentos e vinte 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
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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.

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

Cr

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.

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

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.
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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
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 da dotação orçamentária - Projeto/ Atividade:
2.010 - 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;
b) Atraso no cumprimento das “Ordens de Serviços/fornecimentos” e do objeto deste

contrato;
c) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente
comprovada;
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d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA,
requerida 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/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 0 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

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.
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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;
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.
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 inicio 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;
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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 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.
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-seá, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA

SÉTIMA

- FORO

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.
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E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatroVvjas de
igual teor e forma.
ENTRE RIOS/BA, 15 de março de 2017.

ELI,
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MK TECNOLOGIA E JblGITALIZAÇÃO LTDA - EPP.

CONTRATADA /

PREFEITO MUNICIPAL/CONTRATANTE
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o firol iz garantia para os sistema* de eotitabilidsde publica, tributos.
noti) fiscal elerrénieu, pulrimoniç c CUíltotraillCDlO e recuJa.stnimenlo
«Urtbiliáno. que ocorreria ás 14:3(lh. pnru ós. <P>:OOh permanecendo o
dia 12/97/2917. O Ldhaí eoconira-sc na sede desla Prefeiiura ou
através do e-mai' IÍL-itací>est£ij»ii\em<Hjanindeiiba.fij.|!ovbr. Os de¬
mais qios deste processo scrâo (mhficadui tm DOM iwivw-.çondcu-

bn.bfl.to.org.bri.
ITA 5 Jc Julho dc >')17.
ANTÓNIO A1.VP.S DF LIMA
Pregoei:v

ÇonJcúb a.

AMSO DE ALTERAÇÃO
PRFCU) PRFÃFNÇIAL X1 25/2017

Preleitura Municipal, em acordo com Lei u® 8-666 93 c
;onift púbbco a SUSPENSÃO du PP 25/2fJU. tipo menor
preço P'J' Itoa. cujo oLijeáo e o icjtiístiw ile pieçtw para ãqUisiçSo de
H>ldoS para alçndcr ás JiCCCSinUdes Jíi PieffiUira Municipal e SCUS
A

) (1.5 20

02.

úrÿvai, que oci'nvriii r.O diu I2,;íl7/2017
ÍJTOÍih. Viito nocosnisludc
de liIteração do i<Tt»0 de relciíueia, ticando marcada a RE ABI* R'J9:UVh na
TLTRA ifcMe ntcSiV.O certame para o JIJ 21/<)7- 29 1 7
Pmea Joÿ-ino Arwuú> dn Sika Filho, r" 53-A. CoivlcúWHA. O
Edtis) enconira-se nn sede desta Prefeilura ou atrases dn e-niail licilHCt)esâí
eiTKHlcccaideuba.hu.ÿov.nr. Os «Jenvu- nt<K Jesle pmcesso sceào publicados no DOM (www çonJeubA tiQ.'o.ori;.h-l.
7(?i7
FiA í Je Julhi’
ANlÓNin ALVLS DE LIMA

v'\yKÍi;úbR.

EV\1,ICí.T<

a prestação He

de lt>í<1çát>, iin n'.antr.çio. treinajliestto.
dc Ecslão escofer iC'" itrJlríÿula
pura diemliiiumtu ã' demniuLis ttrrddiiM peln publn u twãii" da reile
çseolnr do município dj Hnlre Rios. me]-.iLtld>> LiCCnÇA tk1 usiU o eapaçiwção Valre RS Md.lXíri.OlI Viÿènci.i de ? 7.0.1.7(11 7 a

piJii

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOUS
AVISO DF. t.H ITACÃCI
J03IADA DF: PKkÇOS .V 4/2017

R:RNANT)1 <* DlKTOlHlsriX)» A

DF LI¬

O MUNIOJPJO J)H bDNAPOLiiv. an-Avcs Ha lÿmnissão ú,'
LvrtAçâo. ic-rna publico n adininÿtilo do ceiiaute Ti’minJii dc FTC£.-O.S n"
1 7. cti,io objeto é' LxecuçiLo dc rs forma, r:odciju itcão e ampli.içjo Hc 12 (doe cl unidades cacoUucs nu mumeipio dc FunapuJisEiahiaj tenilu mi vista a neccrÿsicadc de rei.ditijjinfàn dn Edital r --í-IJS
J11CM15, Assim, tnn nov» Fritai sure rcpuNicodit t a m-vq data da
Síisào itifnnTifltl», conforilie 0 prazo legal. »er dirulpcLk noÿ D:ãntf-y Ofiçi.siç ç nos jOitiai-; de “iar.de ciiçulaçây. M.uurÿ infuimaçòes
pmtctèo ícf obtidas na Sala tLc S.ipcrmwtHlincia dc l.rcilaçõcs nos
Jinx ntris :ii> boiTinn de DHlnOffcnin :’tn IZIiCWhnm ou pelo c-rmil:
Iic itaclinapuIiS|ÿ:gmai(.cum. As demqi>
du certame serão pie
u- cUDíipuils.ba.y,ov.br.
bficadas nu DOM, no sila

I.unãoobs - 15.3. 5 dcjidlio dc 2D 1 7
l-A BIAND DE JESUS FERREIRA

-

.,

Contrato Je 11° (IH-TOI?, NA IA RA DF \ lVfA LEAL DAMIÃO Mh.
1)0.2 1«3.Í 29'OU01 02 iuji» objulu é u iuiumai e íCIVíçUS funerários, pura MCJMLT a pujiuiaçiu
carente «Iti muniu ipm ik Entre Rios - fiaíiia Vakir Rí 74 909)10.
Vjccncia cc 14.03.201* n I4 0> 2018
Cnnlraw de n" ()15.?i)l\ MK TECNOLOGIA í: DÍOlTAI 1/AÇÂO
r> CNKI: 24.5K 4.14 Ofinl-lXi. cujo objeto
I.TDA- L3PP. jjlscj ito
c o Prcscjçãci dç Scmç-us du digi:ali/yçãn. bidL vaçõd H-" cJi\‘-„mc-iKK.
«ssinalurii cie sotAcai dt- ítrrcnciameniii CICOIIIAM dc crvcuiieiroIsjcd). com omiazcnÿnicjim nru nuvens lialainento. Ao> rnOLtk-nÿí
IKiTCJVenK?, j pieipiLura municipal dc Loire Rios • «Ljtno. VJIOI RS
\Wndj lie 15 03.2017 3 15.03.20IX
Contraio tie n" ODi-DCr T SUÍtMÍV CONSULTORIA F TFCNL*L.OCIA LTDA ME, inscrito usbre u ("NPI. 25 294,RT3)nOri: -fÿj, eujn
objeto ç o prcstilção dc icíviçuá, tlc íILCSíO ;I in-cmek Com ToíBcCimenlrt e sUpmle tcLmcu de link dr*lk';|Jo Jc 5<l .nh. páÿa aleruki a
dcnwnda rio divoriflí >vurclajjav do Munrcipkí do IJI'.I C RIOS - Bídl.O.
Valor RS 79.000,00. Vnrèncra ce 10 01.3017 a 1607.2017.
Contrato de n" 01 'J/MP. ( X>N STRUT 1 1R.A ROL. LIKU.J Ml;. \n>crdu snbrc 0 CNJ’J. J S 49>.626-000 |-Sl ctqn nbjdO ê n prcstíiçáu do
ser-içu.ÿ de umpliaçãfi, aiiei|u;içã(' e i rfL'niu tlu novo prédio da c-sculc
diDÁmicít - cttsino fundamcnlal, nn Mnnkipio dc Emrc RUM> Bahia.
Nálur RS U7.607JO. VigÕ»Cin dc 10.0.1 >0I> I0.U5.20I 7.
<«iniralo ck n" 920(2017. LM BRJTO iJ-T NOI.ÍKiLVMC. lllscrilP
sobre 0 CN?J: 2fi.fl4?.l>7íA(XH)l*9X, cujo objeto s LJ Sen-iyUS dc
pau stcndef ,is
suporte lêcinuo em jtesuio de leviuiliÿia e inlbn mH
ncçctóidJKlií, dc JíVCJH» setores da Prctcilura Muf.ici)>al dc hnlre
Rios - Bjh.a. Vdor RS 7fJ.IXjO.0iJ. Vigência dc 29.01,2017 ,i

IVs-sitl.'.iil.* dn C u:nii-ào

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIRA DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DF SAÚDE

.

iascrilo subro u CMPI
nccimcnto dc

EXTRATO DÍ IKHMil ADITIVO
CONTRATANIF, PVIFWUNDO VH KirSTAL DC SALTO DF FM1R 3 DF SANTAX.V. < «BJFíTO: fi corV
lialo si* US72(Jl6Ll] cm mliutuit, com valor giohal <L: KS
I 1)05 747,45 (Ihn niilnãr, ‘jés mil. &£teceiUOi- e cunteti1.1 e sete reais
e qv.::r;n1,i c cinco centavos) . heiã p'inio«aCO por rnr s l>4 íqnauot
KCSC-í. a coulai do SL-U icrrn» final, rdcrcnlc r»u pcrínlo dc
15(14.2017 ã :2 'IK-2017, cc v.çiirdo com n ijuanlo i nnstanu- nos
nutm do proçcíiv) n® 4ÿ6"/ 1 7. pmeeei n” LSbTflM- l 7. ç)uc iiolc foia
pnofcriílo pch procuradori.l Gcrc! dn Mii.-.içipic. (T.‘N TR.VT,\DA:
MMV-AKV DTSTRIQlJTDDkA LTDA. DAT A DF -V<STNATURA :
13 dc Abril *lc 2017

ADITIVO NIJ 342')rim:

PREFEITT T<A MUNICIPAL DL FILADÉLFIA

.

-

20 ll?.20l8.

Contrato Je ri* 921.291 7, L CA RNHf RO DOS .SANTOS CONSDT.TORIA ML. HM*) wbfí u CNP.1: 2f>.X4?.í«7Mj(K>l -<«\. çUju otj«u
é- 0 prcsiaçào dc vursiços dc locação < niMiutenção do SOfl'JUrc dc
gerenciamento dc nina fiscal ulctnvinii. pira o Muniiipin Jr Lnlic
RÍLK
Hallia Valor 72.000,ÍX>. Vigência dc 22.<J.V’0P o

AVJS1 DE LlCllAÇAn
TOMADA l)R PREÇOS >' I P fl02ÿfir
prwo JHM lute PrxKewi Administralixn u" I 3K7-- 1 7
A Krc feitura Mu::icjp&. He LilaHcJtn-liV, lornu púhljco que
rírbrara di.i 2õ.r»7,2i>[ 7. as ll:(KUlS, .:c .sedo Ha prefeitura, sito ? A\
AÇM. 267. llíi SJIA Je licitações, rename com o lilo (k- cOntiStjr
empresa paru ii Roiormj c xmpliftçXt dc Unidades Divicas dc SJíKIC
JN Mumcipm íE- Filmièliift
BA. coiilijinie cutexu d<- i-Ji1al. !ÿ>
formações |7J> 3551-7330. Ramal 2i)h, das t)S:9(k 3* 17. 00 C I 1.00
OS PlOO, e-mail: licilapmEÿgynail.cotíi. V4I<H ib? lidilíil: RS llXl.Di).
Filadé(fia-BA. IW’ dr julho ile JHI7.

-

-

Al>!.{ V JL-YII.VIA

Prcsioaii.' Ha (."-imj.s-.âu He

22.0I.201U.

Contato de n" 022-2017. IXtMERL IO DT UÁS H TRANSPORT]:
TAGUNTFS DF JF.SUS l.TDA \1F. insçr.tn sobre o CNRJ04.022 296.-IXVJJ-I6, CUJO r.Kjetri ii n t'm nec i mentfi ik holijoes de síãs
lisjucfciLt dc jjciròlcv vglpj com capacidiulc paru L.t írp. pma aicndc;
jç umdklci eiitOlai ei da rede muiiiupjl de çiiçino na prepjr.ição da
alimínLaçàu escolar, bem como o «Icnclimenui a jeuelacia dc as¬
sistência social c tiAltflllw iCRAS. CREA5*. SC.TV. conselho tu-e.ai. c
casa dos conselhos ). ds Pivfvitiut! Mnniiipal de Entie Kii's - Bahia.
X jgõncia do 2".1)1.29 1 a 2>.63.2018.
Nairn- K'S
Contrato de n‘ 024-201T AMS1 FMPRF.FNDIMENTOà C
(NPJ
SERVIÇOS
sobre
o
inscrito
l.TDA
ML.
04*. 953. 9-1 1 .'OdO I -5 1, Cujo ubjelu é o prestação dc serviçoi de
looaçãu C.0 eslrulura ile pali-u,
0c uipaiueiilus <fe ilu¬
minação. snuoriTJçãc'. s&nitonoç. ccrca in.inlua c demais
e<jutpniui-iit<i>, çuiilíiriiie 1er:no de rcFerénLia. paru IVHIíZJIçSM

TKXíC scr verificado m> endaeço clclrõiúco bttp:/A\ v-v, in.pi»,1JVíISJv>3j«LJHid,
pelo cixlijii) |tUM32(»l7U707(MllK3

Ejt; docmiwtuo

bnlu- Un'\ - PA. df julh-.- -J' 2=U 7
*'
CLblION l.*J \/. KhJihlKA I- LORES
l’<A \ <*[ÿ*«I

«fvíços

VROS DO NORDF.SU l.HÍA, inm:n[o subre « CNIU:
IU.442.4a7/i.KXU- .rb, iJjo ob otn é o Ftimeeiinçnln dc livros do pro¬
jeto ler < apieÿJer para alenJrr a proreisnreií e alunos co ensino
iníaniil f3, 4 c 5 anos) ijn taW níuiucipal dc cnwno da Jitnra Rjoa ftnhia. Valgr RS -«55.01)0,00. Vigcn.ia de >1.03.71)17 ? I U J.20 1í.
Contrato de n" 004.ÿ017r F.M. ALMLIDA r:PP, invcrilO- sobre o
CNPi: 00 . 7 12. >03/000 1-l)l>, cups obicw á o FumcLirAcnlo de Fiascs.
Medicinais; para atender as rvrai-ssiJaJe* do Hospital Municipal ik£nxo Riob - liidiiu no MntiielpJo dc EnUc Rios - Bjdv.a Vidor Ti5
4I9.660.U0. VLyència dç 2U.03.70l7 i»
CODMTflIO dc r“ 00572017. RUDE (iTRAI. SLiRVlt.tJS LTDA ML.
mscrilo sobre o C7NPJ OS .24 ) 1 RiVOOO 1 !Í2 , cujo ohjclo ê o p re&luçãu
dc servivm* Je publitaçÚLi dos atos oficiai- im diãiio oficial cio mu*
nicSplo. Diário Oiicial do Hstado. icrtwl d? grande circulação a Di.ãnn
Oficia! da IJniãti. Val.ir RS 103.200.00. Viirènçia dc 7"OT2fll7

*

i/jor

OBJETO: t' ON'1 KAIAÇÃO DF EMPRESA DE LKiiKMURlA PAkA EXIíCIJCAO DL SERVIçOS DE uMPiy.A URBANA COMPJtkliMKXJM» SLDL DO XflUKR jpiO 1)1 LN I RI- RU». PoRTO
DF. SAl'lPt; 5UPAUMA. I. \<*>A Uh.DUNDA, CINCO ESTRA¬
DA, SERRARIA. SITIO lX> MHO E PC.i\ 0At)0 J)E MASSARANDiiprõ TODOS orsrkrros K POVOADO DESTE MUNI¬
CÍPIO. TnRn-maiiiDS a itati para coidnrjMade du cerUme que ;çra
rta!irado nt> ilia il7.-i)TM<l 1 7 à* \.F> boras. Mw Lures JUform ftvf»v< jsrki
Itlelnne: Cin-HiL-iU!

supoitc c manutenção dc

Contrato dc n1 <X>3.- PD I

PREFEITURA MUNICIPAL DE C.VSXDOS

AVISO

CONCORRêNCIA NJ

LX TRATOS PE CONTÍLVLOS
A PrerVitutM MniMvipirl de Entre kiue(.tía toma públmu <ÿue tirmuu us
seguimes cojjifaioi:
OinhaN dv n" 002/201". tLDUEFC CONSULTORIA EM LIH.(,AÇÀO E TfcCNOl.níJiA DA INFORMAÇÃO LIDA. insano sohrc n
CNPI lO.élfi.yQ.CiMLII-'74), cujo objeto é u Coritralação dc cmpiesn

2'.(JÍ.7r)iÿ.

GEMLSON DL SOUZA U>H HO
T'TCÿI deme da CPl

OLÍVID

*

ADITIVO

0-1-WÍUI7.

A PM de Candiba BA r«liTara TímilKfc de Preços em
25/CA-2017 is lOh. cm 5ua sede para COtttiruÇôi> do Ol(una) Aca¬
demia Jn Saudc • Mudaiidade Ampliada, na sede Jn mimiOpin de
C. andibEJ- B A . 0 Edilal completo Ficará disponível para concilia ç.'ou
impronSão no endereço çlelrõuko; vvww.iiiJldiba.hz.gcn.br/atnv'l-icit?coe$-5J. Moiorífi infbniMçAes alravés do E-mail: candibalicitaOuOvt-llDl mail. corn r/on Tçl.: (7?> 3661-206Í. Divulgação do* Qiitro>
ãtçiç
Diáriu OJVTíBI •
dctrAliicu: wÿnv.caix))'
ba ba çoÿ.brÿDiario Oílciâl.

«

Jo:* fc vícios relancem
?niil(ldpuU« poliucn Ha cidade r.e
Fnlre Rios - Bahia. a se rçul.ftjr I»C*N «J IíI-V 97 t 93 de abril «.v
2íM7. Valor R5 49.98*.90. \ igcncja de 21.93 201/ a
2
:in 7

PKIMtIKO TERMO ADITIVO AO CONTKATO Nl <Nl77'20J7.
CONTRATANTF. FUNDO DF SAÚDE DO MUNICÍPIO DF CORIM.-íJOll I -5fi
RRNTINA. ESTADO DA BAHIA í.NTJ n' 1 1
CONTRATAI JO«A): SIRI íiV PERT1RA DF SOI .'MA VtElRA-SIR-

AVISO DF I.ICITAÇÀD
TOMADA DF PkKÇOS N> UViT

VAGNER

( FkMO

183

JSSAf 1677 7069

PREFEITURA MUNICIPAL DF. CORRENT1NA

PKM;áO PRESENCIAI. N* iw2or
Repuhlu-aÿo

Canéibi • PA. n Hú julho ilc

3

l.i-.iuiÿf.o

PRJ;KLJTURA MUNICIPAL DE CiANDÚ
AVISO DF:

I.ICTTVçãO

IOMADA I>I: PRFçOS

Muriic-ifMo d« fiandn.

KíIII?

mlurvssdJos. CJ.IU reuJir&ra J .p (»l 17. dM 24/0 J-I m C« 0*911: *cHc da PM<i. K. Mamvcl
I. de SjKn. 20. Tentro. C'bjelo: Serviços Je e-.j* para evecnRir obraÿ
Je toudusâo de uma IJSF-Unid. S.uidc F.imiliíi inform PMfi. TM. :
O7 0? 17.
(VÔ. 3254O

AVISA

a<ih

DlHFil.J.i SWlfei DI-. Sí)l!/A
JViísur.-iite Jn ( 'o iiis-ti|, i

Doajr-.eriui assiicido Jiÿitalmente çoiilormç Ml*

n* 7..29U-7 de ? 4,'OS ;2 00 1 , que mstilui a
- U"P-lirasil

Infraesliulufd de Ghâces Públicas Brasileira

