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1.4. - Os serviços se constituirão em tudo quanto apresentado na proposta
constante do Processo de Inexigibiiidade n° 012/2017.

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, §§ 1°e 2o da Lei 8.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
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a) Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato,
conforme requisição da administração pública;
b) Assegurar a boa qualidade do serviço;
c) Fornecer a completa prestação dos serviços necessários a execução dos
trabalhos em perfeitas condições, não cabendo ao CONTRATANTE nenhum ônus além da
proposta apresentada;
d) Atender diretamente as demandas da administração através de assessoria
continua, durante o período se vigência deste contrato, realizando visitas técnicas, contatos
telefónicos, bem como contato por meio de correio eletrónico;
e) Apresentar relatório consubstanciado de execução do objeto;
f) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto, bem
causados
como por erros na execução dos serviços contratados através desta cártula, obrigando-se
aos reparos dos mesmos;
g) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
h) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
i) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato,
cumprindo o cronograma de atividades constante da proposta apresentada no bojo do
processo administrativo n° 131/2017;
j) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;
k) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
presente dispensa de licitação;
I) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
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a) Designar prepostos para fiscalizar; apontar falhas e atestar a devida
prestação do serviço descrito no objeto deste contrato;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará
a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas
previstas neste Contrato;
e) Declarar os serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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4.1. - O valor global do presente contrato é de R$ 132.000,00 (cento e trinta e
dois mil reais), sendo 12 (doze) parcelas iguais de R$ 11.000,00 (onze mil reais),
constante da proposta integrante da inexigibilidade, aceito pelo CONTRATANTE, entendido
este como preço justo e suficiente para o serviço, objeto deste instrumento.

4.2 - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,
dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o
contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das
certidões de regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, sob pena
de não pagamento.

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.

I

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.
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4.3. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra
uma das situações previstas no art. 65 da Lei n° 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos,
ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de
termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de
imprensa oficial
4.4. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o

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

4.5. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os
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mesmos serão reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço
fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço,
aplicando-se sobre o preço proposto.
4.6. - A empresa contratada deverá apresentar documento oficial comprovando
o reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir
da data de assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os

requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

Projeto Atividade: 2.012
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00
Fonte: 00

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1.

- Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,

respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer
indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento peia contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente
comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem

prévia e escrita autorização do contratante.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
Rescindido o contrato, por quaisquer destes
motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente
prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno
direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo
das sanções cabíveis, nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada
pela lei n.° 8.883/94.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta,
na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a prestação do
serviço, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na
forma da legislação vigente, quando comunicados ao CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado
e antes da prestação do serviço que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus
preços, valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a contratação efetuada, tais valores
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à
CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento
de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n° 8.666/93,
em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o

contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
para as quais haja concorrido.
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b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no
prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviço,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de
atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas
do contrato.
b4) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

- O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator
de reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
10.1.1,

10.1.2. - As multas previstas na alínea "b” desta cláusula poderão, a critério da
Administração, podem ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a
depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

10.1.3. - Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor
do serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
ou, ainda, cobradas judícialmente, a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.
10.1.4. - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada,
sob pena de multa.
10.1.5. - Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que
tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente
impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados 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 Secretário solicitante.
\
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÂO

11.1. - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial no
prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos
omissos, a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, a inexigibilidade
n° 012/2017

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da
Comarca de ENTRE RIOS Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando
ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro)
vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus
devidos e legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA, 13 de março de 2017.

fumM lk>èmÿ

.

ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES
PREFEITO/CONTRATANTE

l

TESTEMUNHA 1:
TESTEMUNHA 2:

T

V

Cr

BOAVENTURA E OL(VEIRA JtDVOGADOS ASSOCIADOS

CWTRATADA

CPF:

771/kjCt/st

CPF:

tf

£

tfS-4 2ÿ

m
IM

184

Diário Ofícial da União - S«çãO

/S£V 1677. 7069

PREFE1T URA MUNICIPAL DF CATURAMA
AVISO DE IKTTVÇÃD
TOMADA DE VUF.ÇOH Nò 4flIIP
OBJETO: Ene/uçao de serviços visando a Paviinentuvilf» em CorlviVlo
fletliminiisrt Usinada, nas Ruas: Alio Uo Çrÿeiro, Frei Oalvèo. Rio
do Rires 1 c li, J I dc Ojiubro, 12 de Clutubfi), Mano Ncpromomc o
Ruo da Creche, nu sedo dcsic Mi4ticipio. Abertura: 25/07/2017 iá
fW;dfl horax. Eslilallnfiirmuções: uc* piedio dj sua sede-

C'nlu-auw 7 dc IUIIH» dc 2147.
CRISTIANE DE OLIVEIRA SILNA
l"ív.-lt'riw da CRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DR COAR ACT
AVISOS lit LICITAÇÃO
PREGÃO PRUSJ NCUL 3t;2«17
O Município de CVisraci, toma públicr» que realiearfi DO dia
24 dc jullio i3e 20H, ils 09:00 hs, nu fumia c|n Jisposlo na lei fcileral
10.520 02 «.na lei S.bóòW, a PREGÃO PRESENCIAL n.31.2017,
cuio objeto c a CONIJLMAÇAO Ut tMPKLSA tSPhCIALIZADÀ
PARA A CONFECÇÀO DL f-AKDAMFNTOS DEÍTiN/\DOS AOS
AU'NOS DA REDE PÚBLICA, EM ATCNOIMFNTO A SECRE¬
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE (TlARACl E.1.U1 m>
.ÿseferde liçitaçõcn, na AV. Avenida Ajracy MayalhAcs. 244 •( eiilni »
Coanici /BA’ Ccp; 45,ólí<-<XK), das 08:00 ia 17:00 horas, ,'niait:
Lomissão.liciiacno.etvamdÿíioicr.ail.eojn Coi/aci » BA, 07 dc iulho
de 2l>]‘T - Tjfiane Sanlns (VtlomO BulistU. Piejfucini.

PREGÃO PRESENCIAL V J2/2017
O Munijipiu dc ílnai-aci. rorrui ílúbLco que rcoli/Arf. ne» *lia
25 tie julho de 2lH?. ás OÚrílO hs. na tórma do disposto na l«i teJeral
10.52002 e. nn ki
RREGÀf» TRESENCIAI. n.íí 2ÓI7.
•:uio objtiir é a Comratiçia de Empn;ÿ EspccialiTcda para Mamítoiiçãò dc Equipanvÿnttw inídicoi hospitqlarus e odoutulóticos DOí
¥CLI>RC» das Unidades th Scorctirm Municipal da Saúdj dc COARACI. Fdilal no setor Jc Iwitacõt*. na AV Avenida Juracv MaUX:1H) às
jralhãev 24-4 - ÇVnlivi - Coaiai» B5- Cep- 45.<ilX-0f)ll.
I3UMJ horuá. c-mjil; Lomissuo.brilHcdueuaruciiir hotÿJÍI Com CoU:acj - BA. 07 dc juiho dc 201 7 - Tóúanc Sailos Caidcso Batista.

Pregoeiro Pcsiçnscl»

PREGÃO PRLSE.NtlAl -SRP V tt&ur

Cumelhoi. Viilur: RJ
31 11.2017.
UlSPtiNÃA Dh

íta

I5.ÒOU,00.

Viÿç“c>ÿ

de 09,0? 20' 7 ii

IXTIACÃO S'" 3 7.2Í0 1 7

Ra lilia be Dispensa de liriluçãi} sob n n'1 17 2017. CHIM fu PUO rxi Alt.
2A, lacls» X, dfl Lei B. 666/93. em favor da Sr Jojo Ribeiro Lima.
inscriío wbie o CPI' 055.d81.035- 72, cujo objeui ê Lotação de
imóvel, jum coniir.u.ii' tuncinrumdo <1u Locação de locação Je imóvel,
para funciortmneplo USF - Umdnifc dc Satale da Família TU lo¬
calidade de Sitio «In Meio. « L|UJ1 atenderh as iiecc-iMdiide* da S<*crcLaria Mimtdpid dc Saúdo do Muitiâpio du iir.lrc Rios.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE KNTKF. RTQS -BA torna público
que limiou uOHfialO de fl" UÔTlóllrDJSP, Sr. João Riheuv Lima.
inscrito súhre o CPF ij 55Ãfcl 015-77. oijo ubjelo é o Locução dc
imóvel. para continuai fwictrmandti da DH-JIçSIíI de livaçãn de imóvd.
pala time iotUDicnlo USF - (.’nidiulc i1u Saúde ltd Farmtia na loçnl idade de Sifiu Ju Meio, o qual atcudçrj
rwesf. idinJ ei JJ Se¬
cretaria Municipal cc Saúde dc Mur.icípio dc [irurc Rioÿ- \alor: R>
4.500,00. Vigí.wa de ! 3.03.301" õ 2I.I2.20P.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 50/2017
JL&tifico a Dispensa de licitação sob <» n* 502017, com lidero no Arc.
2a, Tnci.so II, da l.ci Mifv9V K;I» fau»r da ATOLLO MtlNriORAMENTO DE SIST L-MAS l>K SFt'iURANCA EIRFL1 •Mfc. :tu*
Cr: to sobre n CNPJ: 2SAII lÿ-'OOOI-ÿS, cujo obpeto é o f.Tetçnciamento. caordeiUL-Jo c pnxluçfir da tna-cha cias mulheres, a ser
realizado no dia 0-B dc mniço dc 2lH >. no Município dc barre Rios -

*

Baliia.
A PREFEITURA MUNICIPAL DF ENTRE RIOS .DA loma púfclica
que tVmou connate de n* 0.1d'20P MSP. A PO! .1.0 MONITOR AMENTO DC SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI MC. u»cmo
sohrc o CNP/; 3 5..111.295 ÍXX>I J tí, ciiio uhido c o Ocroiciamctico.
cnordenaçua e pmdnçin dn mUKha Jav mulherrs, ;i ser rtali7iido mi
diaOEi dc março dc 20 J 7, no Mmiicipio de tnuc Mios - Jlahin \'.a|or
R$ Tmoo. Viyènçid Jc y: y3,7.yi7 n 07.Od.2lM 7.
DISPCNSA DC LIC1TACÃD N" 5S/;ij]7
o nú 5Ji 30 1 7, com fulcro nu ATI.
Ratifico a Dispensa de licitação
24, Inciso X. da Lei ir.iSfió.‘93, em lavor da Si Man : a lfejtidd Miitoif
Mount Roma. ir.solilo sobxc L» CP!’: 34l.nr I 155, cu|0 uEjoCo ó o
Louvão dc imóvel, para o fimciondmenlo dd UniJdJc Jo CRAS
Cv-niro dc NTcróuda dc AsÿLÿicncias Social uo MunKiptn dc Lmrc
Ri on - fiahiÿ.
A PRL»:il URA MUNICIPAL DC ENTRI RloS /IlA lurna publico
que fitinou amlralsv dc Tlf H47.:20; 'DlSP. Sr. Mflídíi Hcpilia MHUÿMoina Roma. ir-.sento nrihre o t"PL : *4X551.2X5, fujo objeto è r?
LiKdcão cc imóvel, para I> funirionmncr.lo do linidí.dc d<v í.'Ry\S C'CTilro dc referencia dí Avivlèmús S-vcial nn Município dc Fmrc
Ritn - Hshi2 Valor R* 22.>f«i.U0. Vitóncia de RUll .U»P ii

-

-

-

'

O Municipal dc Coarad. Clima público qlic ícaJi/ans no dia
ís 11:00 lis. cu lórmí dú ilisprolo na ici federal
24 dc |u)ho dc
10.5211 *<2 «. iw lei N.bbG-43. licilaçiu na iT>udaliJ:»ile PREGÃO PRtJÍLNCIAL - SRP I1.J.V20P. cujo nbjelo e a ÇONTRAIAçÃO DE
FMPRESA TX> R \MO, PARA O FORNRCIMbMITJ K REFORMA
Dt CADEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NfcChSXlDADES DA 5EC:RCT.'\RIA DL EDUCACÁODO MUNIfliPlO DE
COARACJ-BA, NO EXERCtí IO fJF. Ml" Eiliml nu <t*U>r Je !Jfitjçócs, II j AV Avenida Juiucy Maÿalhàte. 244 - Ccnln? - Ççvuaci
/RA- Cep: 45.bJ8*000, das íJ8:(MJ á$ 13:00 bi>ru5, e-mail: com is\ho.I icii açao.coaraciiVÿcttuall.coin.

.

.

CCVJI JCI * BA, <lc ujíuv <tç 20 1 v
TATIANL SAMOS CARDOSO BATISTA.

Preg-.-icu<»

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISO nr. í.rçmçÀo
PREGÃO PRRSENCLAL 81. 2H17

IT 5RP £]/]'. pyoe. Adm- 191 17. O Veto: aquistçóo <lc
olclrns/cicirómcc*. Dia 20/07' 17 as 9h. Ediiat no www.concctcao
dixoiie.ba.e.oÿ.br portnl da irannp vencia - ticitaçào - avisos e editais
2ÍMT «u nn CI'L. R 'I'heiqineh A numm Calialn, vii. Anexn do Ter¬
1 328, de í Li I2h.
minal Rivioviáric. fnnç 7í

-

Jc julho & 3017
CABRAL CALADO

Çonçeiç j/ iJo (Xuiç/BA, 5
ÍTIAITJF

PreÿuL’iu

PRHFRITDRA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
EXIMA TO 01 CONTR ATO

PIíFFKITUWA MLNinPAL UF FNTRF. RIOS RA lorna publico
que firmou iWKiiu dc hf íinívÿíli:. NUTRICASH SERVJÇOS LTDA. insenio sobre o CNPJ: 42.1*1.191 Will- 10, cun» objeto c o
Fornecimento Je c.iii.lo combuslivet t ticket cambumívc! em papel.
destinados an abastecimento CICHS veículos a serviço da PTefe:tura de
A

RJOM Biihia.
77.1l.L 2P IX.
fcntr.j

\'jlor

RS ,1.645 "25.58 Viÿnvin ik- 27.0T2lH7 a
L\ l'K.A'1OS

DISPENSA DL LICITAÇÃO N" 42.2111 “
R&r.fíeo a Disncnsa dc l«ciiu>-3o sob o ir' 42/2017, com fulcro no An.

24, fn, ÍM» X. d;i Lvi
em favor da Sr. Sanlo MjK hado Nctu,
? 79. 2 35-91. cujo objclo £ 0 Locação dc
insvriío ii'brc n CPF:
imóvel, pam continuar funcionando 0 ar;e*o II, da Unidace Casa dos
Conselhi*.
Jÿtu

11.12 2017.

DF. I.It:[TACÃO V fu) 2liP
Dbixuaa dt litiifiçflo sob o r.5 ót). 2ól 7. com lulcrn n-i An
24, Incrw 1!, da Lei R.666'91, em favor Ja JOfiC AUGUS'lt.1 SILVA
SANTANA ML, imvcrilo vchre o tiNPJ: ()'. „5fU.54 |/íRjtj| .77. çuj0
objeto é a Aqiiisiçòo dc areia iarerq branctl. arcntiid c ârda dc 2'|
DISTFVSA

Rdiifiço a

-

a

ma.iulejLçào

-

prnliiet

f.

evfaçiÿ

póNicos do Mniiici|iin de

Lnij-c Rios Bahia.
A PREFEITURA MUNICIPAL DC CNTRU

RIOS BA lorru público
que íímwu cunmuo do n" Wl-’ilP/DISP, JOSF ALGUSlO SILVA
SANTANA - MF, niicriTii SLibrc o CNF1/; L: 50.1.54 l/OOO1-77, tujo
nujeto c o Ai|iilí.içdo de atoili fateia branca, arenoso e aieia ilr
para a nuinutcnção dos JJíòílios C cSpiVyOS públicos do Município dc
Entre Rios - Bahia. Va!rir: R'v 7.ôAI,lN. Vÿéntia de LUU 20!” a
21.04.20 P.
DISPENSA DE LICITAÇÃO NT (,1/7017
Rnúfico a Dispensa di licitação sob o nu 01. 20 1 7. v U)JJ fukrj nu AJI.
24, JNCISO 1L d* Let SAhfvól. cin fuvor ila A 1.4 O PliÇAS NAIAL
LTD A MH, inseri tu *v:w o CNP.f. ! .V49q. I jx.-OOO 1-07. cujn objeto c
a Lumccimcnni dc pcÿaí. wdi>mr>l]»Fi$ p>,iía n riLTiutOftCãn da fn>la dos
veiCUliw da Prefciturj de fnlrr- Rios - Halitd
A PRCTCITURA MUNIUPA J Dl: t-.NI Kt RJOS BA torrw publico
quo finnou contrato dc n’’ Ó4S 2017'DI.SP, ALTO PLÇAS NATM.
LTD A ME. inserilu Mibre o CNPJ: LM9-LI.sx.0rXJ MD. cji, dijdu ê
o Fomcdmcmo do peças auimnoUiai. pnm n miuiulviifto da tiofa dtvs
veículos dJ Preteuura de Entre Rio> - Hahw. Valor RS 7. 700.-5.
Vjgèocia óe I5.0.V2U17 a I5.rr4.20r.
niSPFNS A DF. LTOTAÇÃO \T h2.-7tll7
Ratifico ii Dispensa Oe licitasão «uh o s'7 r>2 2t(17. com fuleio uo Au
2£, Incise X. da Lei Sl.ó&t>.,9Í. cm lavor Av Sr. Josc Adailnni PuiKOKl
Filho, imcido iOVe 0 CPE: Ó55.8íH.(i?5-72. cujo objeto c Lÿeacão
dc inuivcl, do GiJumcoiJols,* Fãjniha c da Scci-cutria Mujiicijvd ikAssrstiíncia St>cijl c di> Trabalho.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE tNTFE RMS BA toma jmL liar
que firmou contraio rlc nv 045. 201 7'DtSP. St. Josc AdllltO:i Pinvcntcl
F ího, iriÿL-rrio Mibie o CTF: U55.xf( I.IH5-72. nijn objeto {ÿ. o IJVíU íJII
dc imóvel, do CaJudicoBoLa Família c da Soerelar.A Muniÿifeil iRAíMÿirciii Social e do Trabalho. Valor: RS 5lí(KN>,lKl ViÿériLia dc
.U.1J3.2017 ã 'M2 2iiP
DlSPLNSA Dl. LICITAÇÃO N" óS- 2017
Rfttdico a Pispensii de lícitaçan soh o n" ijk 2017. cum fukru on ,V:1
2ÿ, Inciso I. dc l.ei BA5<íí93. ctr. fanu d.n PP liNfiEM IARIA E
CDNSIRIUjÃO
L IDA EPP. insciilo sobre o CM'J'
r>2 S>4tW4.'lKK)]-óó. fujo objeto e fi Ctmlíawçao lie ecr.prcMi pare
elaboração dc projeta bápco dti l rÿpc/« UTHUPM» do município do Fi»le
Riirs - Uahisi.

.

tlocmncnio pode wrvcnficado tio cixlercço cJciròuco b ttp://wii-v.:n.ts Ti/ini.iau jijckbtjriitm)
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A PREFEITURA MCNIMPAL DE ENTRE RHlS BA 1ti;ru pubiicu
que firmou conCtfi10 de h‘ 02" 201 /. UlSF. Sr. SiuFo Machado Neto.
inscrito ;yjbre o (TF: <197.579.2.15-91. cujo ohjcio é o LocaçSu de
imóvel, paca cominuar iónciotwndo o an;xo IL
L cidade Casa doa

A PR FKKI TURA MIMUPAL DE ENl RF. RIMS /BA turn*
q.c fintioy çontwm do n' OÿÿfHv-P/SP, DP LNCil-.NllARLA fc

CONSTRUCAO

TTOA
FPr*. iusVitlO Stihtr o CNPJ:
02.794.C.44,'ÒrjO,.-66, cuio objem c a comreucJo dc empresa twn

etahorttcão dc proktn bP-SÍd> da limpe /a mbana Uo município dç Kme
Rios - Bahia. VJiktf: RS U.TfiX.qií. Vidência dc 2X.OX:0P K
UVt?.?VM.

ÍNEXftiíBILID.ADF Mi LICITAÇÃO N-1 fl|t)-2fJl”
katifico a inaiÿhiliM' dc Ikitaçào *ob o n0 010 20 1 ,r. join fnltm
rrn An. 47. XXI <- Au ?.5. T»Kí>O UI. da Lei ftAWJV cm ÍH\i>r \|u

PEDRO M L AGUIAR ME, irtScnio suhre o CNPJ- 22R 1 1 lWfOObi2 d. cujo o Objeio: Conlml3ção Uc show «VIÍWCO da BanUii Cher u Jc
Amor, pura se apresenlar ir-ari hÿ dn mulher, nu dia OX IH'-Ol 7, inirnÍLipio itc Eiiue Rioi - tíahiu.

A PR E FE1Tt ÍR A MT.rNICrPA L DL kNTHb REÍ/S -BA lurna pt.|ilk-n
linrtou CCalTCilO dc nJ 0 U)-'20 1 /ÿJNtlX, omi o PEDR(> M t.
AGÇIÍAR ME. ii«sC/ilo
t> CNT'J uu 72.ÿ P 1 . 1 60.1j(Hil •2D. cujo

que

objeto contraloçàu dc show uruslieo tU Rainhi Ctieiro dt Anvur. para
ie Jprcfientar o'jrchu da mu.hcr. no díj CJi!Al3.'2Cl! 7, munr:ipin óí
Enlie Rk>s - Bafna. \ÿlo: RJ lfl.fhlll.im. V.jtciva lOnhalual dc
01.01 2ÿ1i me o fM.04,2017.
TNEXKitttH.rDAUF !)F LirriACÃO
*\ 1 20iI"
Halilico Pi luCMglbiltdsdC dc licilaçao sob II n-5 115 2M7. cocn JíJJCTU
no Art. .17, X\1 o Ari 25. tnciso fl. da t ci |f.frfif»,r»4. fin favor da
BOAVEML-RA E 1 >11X LULA ADV< JfiADf »S ASÿ«’|.VDl >S. in-içruo ajKrv o CVRJ: H'.5fií.'>úl.íiíKM -’O rujo nhjr-ro f oinrrrnçrio dc
enrilórin dc HCXJCUL-ILI para a pttÿMÿirn Jc sei viços Jc iiiscssoriu
rrjbulAtia na jrcn previdcnuãnn.
A TREFLl I l.RA MVMÇiPAI DF ENTRE! RIOS BA lurna piihlno
que firmou cnolralo de nr <H lÿOIT JNEX. Com o liOA* íiNTURA F
ASSOCIADOS, rnscriln sobre 0 CNPJ iT
DL TVKiRA ADVOO
UlAbk !U£HHlO'-J7. cujo objeto L-onLatacín de escritcmo de íidÿiv
cacia paul it presl.içào dc seniçox Jc assessor ia híbuririu na õrcn
prevuL-ncifiria. VUJíH
121 fMil.lKJ. WCííIIíI contratual J«
1101 2017 MC o I.VOXlíllM.
INE X KJIBTLIDADE DLLÍÇI TAÇÃO V 0 1 9-30 1'
Ran fito a Inexiÿibilidade Jc lidiaçilu >ob o n" 019 20P, eiun intern
no AH. 37. \X1 6 An. 25. TUCíSQ ITT. dn I-ci S OOOÿè. em Pa\m Ji
Mli, .nser.w
o CNPJ:
APN TRUDLiÇÚES [.IRMt.I
(W. 2lí1.ól)ú;lKK>1-90 cUio ubjciu: Contrataçao de Show AnistiicO VA
Ramb .ran para se apressentar na Festa de Fu>aiieip.içJiíi Política da
Cidade ilt Ivniru Rios - Bã
rcalL«U no dia U-è cie Abti! tV
2017
A PREFEITURA MUNICIPAL Dli LN1RL RJOS /BA loriw húblico
que rtrmnu contrato de iy' 01 5/?ó 1 7 TNEX. cum o APN PROÍMit. DEF EJRCLI ME. inveHlu »ubre o < >14 iT 09.2ÿ1.6l)ÿ lKX)] -yrl,
cujo uhicTo: Coutraioçõo de show artístico da_ Banda Jau
NC
da Cidiiile de Enl:t Rios
apresentar na festa ife L-nwiKip.lçào
- Bn, a sc rcaliatir no dia 01 de abri! de 201 L lralor R$ línxxj.Oíl.
VllJ.'?£)lJtf),
VifeÿTlCill ctiuIruFiiul de 1l/Ol.ÃOl 7 alé o t
GXTRATU DE liiRMO ADITD C) PPJMEJflO
TFRMO ADITIVO AO COM RATO N" 001/2017
TERMO ADITIVO A<» CONIRAIO N" [102.201". ECOLLRB UM'iKNUAKIA CONSERVAÇÃO t L1MPK/A UR HA NA J.fDA
I 'NPCMF: Ií'i. 49i).90t>.'00t>|-M. Ohjeln: { untratjição Jr i-inpivsn junn
C\veiiç»TO de serviços de limpcaa Utbar.,1 comjireenilcndrj sede do
rnumcipio de Fnire Rios, Potto dc S-iuipe, Subaijova, Laqou Redonda,
Cinco Eftuada, Senraria, Sitiu do Meio c Pmo.iiln dc binstaronílupiõ
tixíos T)istnio5 c Povoado dcslc Munivipio. Promiÿncâo do m-jyo de
vltícilcia por 90 dias corresfKii ide JM ju riodii dc 05 ill- ablil dc 2l M 7
julho dc 2017. DiLâ de Assinatura: 04/04/2017
W
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RESLITALO DF HA1Í1111 \< ÃÍ>
«WOKKÍÍNtU N‘ 1/201“
Obicto: CanlrUaçõo «k emproa de cr.ucittlÿri J pura Oiee-yãu tie
-erviçris Jr hmpcia udian.i </n«ÿrÿt.|iJendo sede Jn inumcipin dc
Emrc Rir*. Pmlo Dc Souq»c, Siibaoma. L-agcn Redonda. Citn n E>troda. Seiruno. S:tio do Meio o Povoado de Maíinraiuhipió, 1odus os
Distrilr* e Foÿosdrv desle Município. Informamos que apo,s nnaljse
CrimrioiUi lia babilltaçào. a empresa FCOI.UKR ( 'OVSTRÇf ÃO
ffJNSERVAÇÂíl E LIMPEZA URBAN LTU.A ti-i deviamdii liiibihlark C aj, cmprcSM 5&J hNORNUAKlA U1JA. PiTSATO l-MPR EFNDTMENTOS FIRCLI MF e ATI. Â N't K O SUPERVISÃO 1
SERVIÇOS i:M CONSlRUC-ÃO 0|VI[. JTDA t:ic Wmn dechntid.w
I na biInadas nara CSK cciTamc, \fai<ireN iufoiiMaçòes pto Weldon-,-:
CÍ ) .M2IF.I7J1.
ivn::c K:(.-s -11 A 7 dt- 1 1 U T, if- 2'H7
CL EITO N LUIZ PERÍJRA Fl DRI.S
inden e <b i. u['tl

PRHFFITURA

MIINÍCIPAL

DP FEiíRA DL SANTANA

EXTRAIO DF TtlniíJ AllITTV» N- 51íí!Hf-2tH“
COM KA LAN HL: VUJNK'IPIO DF 1 EIRA Dfc SAb L.VNA- CO.Nt í’ONSTR[JÇÃO TTDA MF Adirur o vontrot.- C
34 i*2(J •ò- J 3C. tlrniudo uni iPAló/líJló, mins valor orí
dc RS
j 1 3 . K7lí.úfl. O prazo Jc cÿçuUção Jo cpnir.ito, soil -KivScido cm ma is
0à meses, a «ml.w do >,çIJ icrjiju Ijital D.\T.A l5'D.Tj0t".
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TR ATADA,

AVISOS

I'KLGAO LLUTHONK O

LK/iTACÀD

SÍ1-2N'1

145-20)-

F01 DF.SFRTO 0 l.OTK C F IIACAS.S A DO o I.OTF NJ
Ficam RFVOGADtJS os LUTCS I e III
Vibjelc: Ai|uis«ição t-o
lorlnl pormanenío / materiais para pantficaçdo c infonriãticai c
tiiuiiu de SUTVÍLU 1v 1nÿem j |Ksra i.iemkr u f'mjeio Fcini PIIKIUUVíV
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Dncumento 4ósinc.do diyÿÿcntc conforme MP nt 2.200*7 de ? 4.'ú 8/200 !, qje msiitui a
InfrOwili Jliud de Chaves PúbLca* Jlmsikim - HT-BríiSlL

