ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO n° 18/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO SORMIP
CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - 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 SORMIP CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA ME.,
inscrita no CNPJ sob n°. 23.299.833/0001-09, localizada na Rua Arlindo Pereira, n° 115, Centro,
Catu - Bahia, CEP: 48.110-000, neste ato representada por BRUNA THAILANE LIMA RIBEIRO,
brasileira, solteira, empresáría, portadora do RG n° 13.005.467-43, SSP/BA, inscrito no CPF sob
o n° 040.223.325-57, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo
Administrativo n.° 093/2017 e na Licitação CONVITE n.° 018/2017, 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

-O

presente Contrato é celebrado com base no CONVITE n.0 018/2017, e
fulcrado na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

1.1.

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 SORMIP CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA ME. realize a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET,
COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DEDICADO DE 50 MB, PARA
ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 093/2017, a
qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n° 018/2017.

-

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

01

C

DESCRIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
À INTERNET, COM FORNECIMENTO E
SUPORTE TÉCNICO DE LINK DEDICADO
DE 50 MB, PARA ATENDER A DEMANDA
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA
VALOR TOTAL

UND

QUANT

MÊS

04

VLR.UNIT

R$

19.750,00

VLR.TOTAL

R$79.000,00

R$ 79.000,00

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- Fornecer o material conforme Termo de Referência, mediante requisições do
preposto autorizado;
II-

Assegurar a boa qualidade do material;

111- A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos
locais das festas;

IV- 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.
V- 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;
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VIExecutar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência
estabelecido neste instrumento, garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade;
VIICONTRATANTE;

Atender no prazo estipulado, às ordens de serviço emitidas pelo

VIIICredenciar um ou mais
CONTRATANTE, a tramitação das suas faturas.

prepostos

para

acompanhar,

junto

ao

IX- Além das obrigações acima a contratada obriga-se a:

C

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;

C

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 vinculo 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 EXECUCÃO
5.1. - O regime de execução deste contrato será parcelado.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de 04 (quatro) 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$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

t

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.
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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.

t

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
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.
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

&
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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
preposto
designado pelas secretarias, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da
de
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
2.009 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso: 00/42.

- Projeto/ Atividade:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

t

Este Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE,
12.1.
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;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA,
requerida ou decretadas;

\
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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.

t

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

-

t

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.
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,

mqg
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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;

t

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 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;

at®*-;
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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

4r

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

ENTRE RIOS/BA, 17 de março de 2017.
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SORMIP CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA ME.

CONTRATADA

MUNICIPAL/CONTRATANTE

TESTER
CPF:
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jilfújYiiaeão paca or serfifO* dc coi i wei%àu dc dadus, implanlaeõo,
:r«irti»*ni:nto, teiiào de

dcUmtiinaJu ue !0>JiK ãc* intepradâ dc míonuarica c SCTVíÿOé de manuicnçlo mrmsal &púa
c* final dc gnTÿntia para os iihteftia» de eotirabil idade piíblica. mbulos.
UireiUo dc LLM> pi>r piaTO

cudastrailiento c Teeadm,tnj:nento
miohiliirio, ijuc occtrarja i$ Mr.TOh. para ií i)9 i>0h tÿcnueiitcccndct o
dia )2/lJ7/’lH7. o Lditai «ncojiin-M na sede desia Ptefeilum ou
utravé> du e-mail lieikeoeÿa.ÿto-emodeceindeiihu.bii.jciu-.bi-. O?; deTDôtS atos deste processa serio publicados no Dl3M iVtVM’.OOildCubíi.bò.io.orjr.br 1.

ííSCJI eleliwikii, patrimónie

ç

Con.kúha. JÍA 5 d, JulNc'' dc 2017
AMTffNin ALVES DE LIMA

Pi ravin'
AVISO DE A 1.1 FRAÇÃO
PREÇiO RltKSEACML N1 25/2017
A

10 52002.

Prefeitura Municipal, cm occndo oom n Le-i
torna

•Mt

AVISO
í‘OM ORRÊN< ÍA N* I'M|7

OBJLTO: CONTR ATAÇÀO DE CMPRHSA OK KNliKNIT.ARlA (*AKA EXECUÇÃO Oh SERVIÇOS IMA UMPEidA URBANA COM¬
PREENDENDO SEDE Du MUNICÍPIO OI-. TNTRT. RlUS. PORIO
DÊ SAUÍPH, SU&AUMA. L.U’.OA ftklXjNDA, flVCO T:STR ADA. SERRARIA, SITJO DO MMO 1. POVOADO DF M.ASSARANQLPIÓ TODOS DISTRITOS K POVO A Oil DEiSTC Ml\lI’ll'lU íntiuirtaiÿiví 2 elaLa jiam ca*:f in;L:i1j<1c do orlar-ur qce ítiá
n.-i’uodd no dia l.i'D'.'llI1 7 »K íl" Imm-;. \{:»iOiv* irtlunv.açiX.s pclu

O-WÿUI?.

-

FAÇiNFR

m

dc$ 1'extejos fe-ldrivo* « emane ipaçãci politic ft da cidudc nc
Fnrtc Rios - Buliiu, a >ç rrJi7.ir nos Jl*-, 02 < Ui de abril
20 |y. Valor KS 49.988,00. 'viséneij úc 21.niji>]7 a

nM 6.ÓÒ6 93 e

público a SUSPLNSÀO *in PP 25/2017. lipo mtnor

pre, u pur item. cujo objeto ê o jegisux) i:,e prcCtm pitnt Mtÿuiÿicãu de
io Idos para aicmki ,)ç necessidades da Prefeitura Municipal e seus
õrÿúiJS, i|lk OkOitcíiu no dia ii/'OT.ÿU 1 7 is (J9.0l>h, visto neccÿsiiUítc

de ílteraçAo do termo dc referencia, ficando nmcxUi » RE.VBERTT7RA deste mesmo certame para o dia 214)7.2017 as ffi/JÍUb na
Praça Joiino Arsêiiio da Silva HlfciO. n” >3 -A. Coaidiiiba/BA. O
Ciltial «ifontni- nc rw >ede <leÿa Prefeitura ou Biravés do e-mail liL,ilacc>esi3ãÿ*>'emi*devond«ttbí.b;i.ÿr)v.)if. Ox ilemiiv «los deÿtc pro¬
cesso scrâo publvcados no DOM (iV'S'w.ÿmdcabo ba.io.org.Wl.
Conslcúbii. HA í i1u Julho <.tç 2017
A.NIÕNIO ALVfcS DL LIMA

tste doctunauo pode sei verifieado no endereço eletrónico h11p :-v U-M-VV.in.
pele? 1-ndipi llHIWl|Tll1WaniH3

EXTRAÍ OS DL

I riirr

CONTRATOS

.

27.d3.20M.
VROS

(RD/ ?!>:“. FT RNANDES

rx> NORDESTE I.TDA.

WSTRIftlTTWRA DF. í-f.

in«TÍto sobre
CNPJ:
c-io objeto é o FonvCUllejilo de livro-t do piojeto lei e .ipicnJcr para alemltr a pmtessoieh e alunos tio emano
inlimLiJ (5, 4 c 5 anos) ilii rcitc mmucipal de czibino ilc Lnlrc RãIM
Hahiq. Valor RS 455 í|íHHJ{}. Vluéncia de 7M).U2lM 7 a .U.uT-ÿlá
Coni 1 alo de n" (RH':0l". F.M AI.MCIDA CPP. iii<Ciilo %úbre
CNPJ: 00.7l2.S03:íidíH-'HK tuio et>icto c u lomccirncnio de Gases
Medicina- funa omnJei as neceaaJadrs iA' Mosprln Mimieifol ile
Enlív Rios. - Babij. no Município rle Ftillc Rit» - Tiaiiij. Valor Ri
4I9.660.U0. Viÿocm de 2*.0V2I)I7 d 2R.U5..XJDI.
Çomaio de tf* Udi;2(ir. RJ:ML GERAL SERVIÇOS LTDA Ml,
inttrtlo sobre o CNPJ' tlí' ?•It 1 Rft/DíiQI-82, Ouju objeto t o prcF4ação
<:e «*r\-(s,íj> Je puNiiciçàu ikjx atos nfitiais no diiuiu uflCiiil U«i mu¬
nicípio. lhririo Oficial do
iomal de grtmlo circulação c JJiáno
Oficial Ja UUIJO. Valor Rí I f>3.2fl0.ín) V jiênci-i kle 7".03.2017
19ÿ*12.42770001-7 R,

PREFEITURA MUNICIPAL I3L LUKAPOI IS
AVISO DL I.IÍTTACÃO
l>t. PKÍX OS S1 4/2017

1 031ADA

O MUNICÍPIO Dt bUNAPOuS, au-aves da Comissão dc
[.icitaç-Sn. toma publico o adiameuio da certame Tomndd dc PííI OV
0lM'70l7, cujo úbieli» é: Execução dc rçtbtmj, reÿdeiluUi/ao e iimpli iCrio dc 12 ído/e] unidades oseokrcs tio íMulKCÍpiu iG Eun-ipotiDahiy. lendo em vista a necessidade de reademiaçÿín dt* Eiíilal *- sc-.is
aucvoi. Asiirir. inn novo R,1i1<|l 5Crt» ««ptlBlieJi'iO e n nova data da
Sessíu informaila. conlonnc o 1*Í5»(!0 ]«Qÿil. u sei diviilpulfl mii Di>
riiK Oficiais ç nos jornais dc Oirile ciiculacàii. MJic>u-s mldcmaçõo
puikniu MLJ v't4UÍíii h£ Sala ilt SuptTinlendCr.t/j ik licitíifõts iiuv
Jiss mins
IkOrJuu ce ARInHlmiii à.s 1 2li:H(liiim mi pelo e-mail.
licit ne'JttapoIis(t(!ÿmail.lum. As dcfn:;.s fasva do itrunk SCTòIS pi>
blitisLis no DO.M, no silt v. w w.tuilapuja.bÿov.hi.
1

Babiu. VHIIU Rí

06(1.1)0.

Côítimio de

n1» 0' 5/701 7. MK TEC NOUXílA t DKírTAUTAÇ AO
LTDA- EPP, jjlífCrila snhien t'NFL 24.58 .43-10001-06. eu jo objeta
c o PrÿLiçáo f.c SuTÇ'içaij de diçiÿl loução, iMdettaçi.) tlc dovOmcntos.
assinanira de stitriv/ne ile perene ia menti» elelriinitM de ilra-nincnios
lÿcd). Cutti armíusmamcrJo nas nuvens e ir.nnmciiio. do# HoCumcn.ca
p€ÿtclÿccÿteÿ a pielcicuiii munir ipai de F.nire Ricvs - Ual»ic. Valor T<i
7*.5 20.00. \ jgéiK-ia de 1 5.( (3.20 J: j. (5.0U20JX
Conmw tie tf íilylOiT. SXíRWTI* ( ( iVSl'lllXílA I- rifNoUK
G1A I.ID4 MF„ «Míkutn s.di.r i! f\PJ. 23ÿWXíMIW-f)'J. iiiju
tiSktv» c u 'jutbtuvd.1 ilc 'crvicfvs tL I.LCÿI ú irikjr.et. c-nli Lenccilliemii r suoarte têrrun» df lint. liiiliL-.iiliJ JL- 5(1 .lib pa a .sn-i»;j,:r
dciiumila dc djicnt.ii: iCLrciaiiav <ii? MujjJújem .Lu ['.n'.m Rio» - DalLa.
Vjlor RS 79.000,00. Vjgéncin de I6.úi.70>7 a I Ca 07 7017
Coniiíiô dç iril|'í/2il|7. CONSTRITOR.ÿ RDl. URI.1.1 Ml:, HIScnío sobre o CMJJ:
ctçn objdo e o prestação dc
sen-jçdh de ampliação. i<dei|U£içà« e esfonna il< now prcilin <la evcoU-,
diBámica • Oitsino lundamcnia], no Mtaieipio dc Eniic Rios tíahia.
Valor RS M7.W7JO. V.Krnci>i de I6.02.20l7 i 10 05.2017.
Contraio de n" 020/2017. I..M BRJTG TECNOLOGLVME. :ft>c:ito
sobre n CKFJ; 3.0-847 97tv'00O I-9S. cujo obj;lo c o Servireis dc
>up»fte técnico em tteslilu ib- tccnolopiji r iii|iirnãtti,:t. pula atendei as
necessidades tic diversos sclorcs da Prcfdlura Municipal ric hntre
Rkv> - Hsdim. Valor R5 7fJ.0D0.fK'. Viÿèncu dc Z0.HU20I7 ..
20 08.2018.
Contrato Je n* t>2'.. ?íil 7. I.. fARNWRO TX>S SANTOS CÔNSUL
TORIA Mt. IIIM/Iitu yubie u CVP.l: 26.8-7.97ÿ1(8)1 -l>s, cujt» objetu
c o preslaçio <k scrUços dc locação o manulcnção dc software dc
perene iamenla de naw li'Wl r'wOnica. jMra n Município Je F-.mre
Rios - lUkliiA. Valor 72.0H0.ffil. Vigcocia do 22.03. 20 J "> a

•

EXTRATO DE TLRM<1 ADITIVO

1.003.747,45 (I hn

ntílWf1. «N Jllil. SíttKcnloÿ

.

c çu.irenlfl c Nele reais

c qv.arc.nlA i- eincO LenlavoM seu pmiioíçaco por ma-s LJ-l rqu»(ro)
a cootnr do seu -emu final, leili enle m> período Je
13 042017 a !2 ll*t-‘2iH 7ÿ (U- ueordii omi «i yunnh? constante nos

nvcícÿ.

dt* prucc&so -1S6“/I7. -sjiecer n° lá(»PfíM;l7. *iue nele fora
proferido peln pruturJilnr.i t rei::l du Mur.cjpio. CDN FRATADA:

LIMF-AKY DlSTRim;inoRA H DA. DMA DL
\y dc AbnJ tie 20J7.

VÿSÍNAUÍRA

ITCFEITURA MUNICIPAL DK FILADÉLFIA
WISSO DL LK-UAÇÀO
m. fKi.ços > IP nni/2íir

TOMADA

|x*r hue Pmcesso Adniiiii:xraliv<- ir1 1 3K7-17
A JTctcjtura Mv/.udpai dc J-iIntlêlfiS-BA, lomu púhlicii quo
) 1:1)0 H*r, na sede da prefeitura, sito ? ,-\v
ACM. 2b7, na sala cc tinlaçòcÿ, tnrimç com o lílo (ie COMIralar
einprcÿa para n Reforma c aniplmÿão dc Unidades BáÿÍL-as de Satídc
dn Município de Kifodtdfm • BA. cnnfiiimc anexir cU> edílid Irvf(irmoçóC5 t’4) 3551-3330. fTaniai ?(R>. di, 08:Of.' as 12:00 e M.0IJ

Menor preeo

22.UI.2UUi.

Cofjbmo

:Je uLb- i!c 2r t7.

ADITIVO Nf .3421)1:1111, CONTRATAM 1í: PMFS/FUNDt) MUmnr.u DE SAI :DF DF FFIRA DL SAM \NA OB.TT.TO: O oontraiu y.° l>S7201hLJJ orn aiiiudo. com valor çloh:i| dc KV

..

-

- HA. 5

PREFFITLRA MLNK IPAL DE TEIRA DT SANTANA
1-TJNDO MirNlCIPAL DK SAUDI

27.03.2018.

-

una.'-rlii.

F ABIANO Dt- JESUS FEKRHIKA
TfOiri'i.nl*’ Ja Cmu-i-ii.'

Contrato de 014/701 T. N AJAR A DF. I.TMA 1F.A1 T>-\M|À(J MH,
iiwcnlo hUbl'e u í NPf- 00.2O.1 52'JR8KM-()2. Lujo oE;elo é o furtictinieino clc unias e serviços fúnerúrios. púra utmidvT a pcfiulaçio

t:anrm« du ruuuicipiu de Untie Rii»
Vjccncia dc 14.03.2017 a 14 032016.

'•de m!li!. d; !PI ?
LUIZ PtKtlRA N.OKl-.S
MnxilifiCv ;lj i «.pel

Kim. • PA.

Cl.pnON

A Prefeitura Municipal JL- FMiif RíON Bn Itana publico ipie firmou m
sepuinte*. cniítrariw
ConlMu de ,i“ (H)2í2lir. EIX.'IM* CONSU'LTORTA EM EDUCA¬
ÇÃO F. IEíCMOLGGJA DA INFORMAÇÃO LI DA. IOÿTíIO iríhtc o
ÇNPJ:
cujo rbjeto ê o (. 'oni racação de empresa
para a prestação de serviços re locaçiio. impuinlxÿ, treinaunemo,
suporte o manLiLcn.--ão dc sisterra do ncstlki uscoiar coin mairictlk
para arendimeom J|> deprtandi'.s
pelo nuhliiii UMIÿMO du iede
escolar do município dc i-mro Rios, incluindo licença de u>o c capacitaçift. Valor [tí mBMUHV VigJttrtj de 27.D.V2DI7 a

Contraio dc

.

irU-Tnm-;

PREFEin.'RA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

A PM de Candiba RA real irara Tomp&i de Preços ern
25/B‘/2i>l7 a* SOh, m «ma sede para consUMçlo de fJ1[ uma.t Aca¬
demia dn Saúde Misblnlaihr Ampliada, na *eJe dr município ile
Candiba-FíA. O Edital completo ficará disponível para consulta c-'ou
impressão no endereço eletrónico: www.eandiFa.ba. Box-hr/atos/LLeF
laroeÿ-51. hlaiom: iníoiiMÿtN atra\ÿ do E-nwlIr candibalicititCaoet-JiDl mail.coni e/on Tel.: (771 3WI-2066. Dlvnlgaçlio Jcn» oniroii
afôç
Diário Oficial
íJCTôIIíOO: ttAvw.cajsdiFè. ta .gOk br/Diano_(.l ficial

< «nudo>. BÁ,

1X3

/$$V Ih77-7(M

2IJH$.2DI7.

Objeto Fornecimento d? material dt construção. Dm |W07r]7 ís 9h.
FJrl;d cLii **de, Rua Dr. Aodré Negreiro tf. ’I>1, Centro. Tnlòrnwçòes
pelo pmc IkitACOCil-.e0iphail.com.

::olj

:i

rcab/am *lia 25 tl7.2<J|7. as

as I7'IH). C-ir.ail: ik'j10pn)f:'Áÿtitiiil.L<)í1i, Valor rb>
Filatlclfia-BA, l)ri rJe julhn de 2017

liililnl- RS

Ififl.OÍ).

ADU V H.VI f.STA
f'tvdcCt'.r.' da <'umi,'ujn ik l.leiUlCUi-

de «" U22-'20l7. CDMÍ Rt lo DJ- GÁS [ÿ TRANSPUiRTE

FAGUNTFS DF JFSL-S LTDA \1F. m-tento whrc o CNPJ:
09.022.746-'000l-i6t cujn nbjetis í n fnnirt lnwnln (k hiwijííex Je juiv

liqucfcilo dc pcltõlco
com Cupauditdu p;da 13 LLÿ. jiail atenda
a; unuJiiõc.S t-ScCíUrei du rede municipal de ensino na piçpirjyio dn
Jiliiuenkaçàu escolar, bem comi* n aJcnd.mcnio sevlclan:- de as¬
sistência scicial e rnbilbn (CRAS. CREAS. SCFV. conselho tutelar, c
CUM* diiM uonselíhis). da Pfffíilura Municipiil de Kntie Rios - Balv.a.
Vaioi RS Sh. I40,w. \icêtkcia dc 2 ",03.2017 a ’7.03.20 |X
Conlran» de n" 1)2 4 •'2017. A MSI F, MI’R KKNDTMEN Tf>S T.
SERVIÇOS
LTDA
o
CNlrJ:
sobre
ME,
inscrito
08.953.ÿ4 I /0O0I -S I C ui 0 nhjeTo e v prestação dc scrviçns òe
IcjcjyJu de estiuluia de paloa, ueriiílur. cÿuipRmcntos dc dntninaedo. sonorização, sanitorios. cerca motahva c demÿi»
eijaipa mentos, ccirturme termo de -referenc'd, pan u lealtzcpyitu

.

I*JuíctdíKieliflnl.

T>OCUrnemii aasimdu

PRErEITlJR.A MUNICIRAI. Dh fiANUC
AVISO DL: LICITAçãO
K2II17
TOMADA DE PREÇOS
n MnniL-ipúi* Je riahúu. AVfSA

8<iÿ

mieressiiJos, q.c rea-

h/aTn I.J* OOí-17. dia 24/07/r. w. ffií;0i)rt: >odc de* PMCi. K. MaiKicl
de eng. p?ra executar obra**
I.. dn Sik-a. 2ri, t entro. Objeto’
de Lisntlnsãíi iUr urna T.;SF-l.f,:iJ Smidc T imiiliíi. mtbnn I’M(T. TH
(T3> 32*4-058* 0 .•/').! 0

JJILKI.I.I NANIOS l.)í. SOI YA
Pr*siili*.tli- :1a ( IMINIí-I*

Jrifniilríenlí enntorme MR ir1 2.20D-7 dc

.‘.4M8/300 1.
InfraeMr-.iium de Chave* Públicas Drÿàileira

inrtitui

:i

- IfP-Cftiti!

