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CONTRATO n° 020/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO L M BRITO
TECNOLOGIA -ME.

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 L M BRITO TECNOLOGIA - ME, inscrito no CNPJ sob o n°
26.847.76/0001-98, situada na Rua Dom Avelar Brandão Vilela, n° 86, Teresópolis Alagoinhas
Bahia, CEP: 48.080-150 , neste ato representada por LUCAS MENDONÇA BRITO, brasileiro,
solteiro, portador do RG n° 13.351.843-41, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 048.466.375-57.
Residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, n° 202, Centro, Alagoinhas - Bahia, CEP:
48.010-090. doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.°
104/2017 e na Licitação CONVITE n.° 020/2017, 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.° 020/2017, 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 L M BRITO TECNOLOGIA - ME
t
>’ realize A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM GESTÃO DE

•TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS BAHIA, na forma do Edital,
conforme solicitado no Processo Administrativo n° 104/2017, a qual fora declarada vencedora
após homologação e adjudicação no Convite n° 020/2017.

-

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.

tó
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Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para
o equilibrio económico-financeiro inicial de acréscimos ou supressão dos

2.3.

restabelecer

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

DESCRIÇÃO
UND. QTD.
Instalação e desinstalação dos equipamentos e
aplicativos adquiridos; Deverá manter no mínimo
03 (très) atendentes disponíveis em cada
período; Ter na equipe especialistas nos
Operação do
Serviços de
diversos
CONTRATANTE, como a Equipe de Suporte a
Rede, de Suporte a Banco de Dados, Sistemas. MES
5
Serviço de Suporte Técnico de Rede, Serviço de
Gerência e Suporte Técnico a Servidor, Serviço
de Operação de Rede, desenvolvimento do site,
contratação de hospedagem, configuração e
treino para uso para uso dos e-mails

Valor
Unitário

R$ 14.000,00

Valor Total

R$ 70.000,00

_

corporativos.

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;

III- 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.

li
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V- Arcar com todas as despesas e custos, seja referente a transporte, encargos
trabalhistas,
seguros, taxas, impostos, e quaisquer outros, direta e indiretamente
e
sociais
relacionados com o objeto deste Contrato;
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 prepostos para acompanhar, junto ao
CONTRATANTE, a tramitação das suas faturas.

IX- 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;

I

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, prevídenciários 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;

5
í
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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 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 05 (cinco) 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$ 70.000,00(setenta mil 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
serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado
mesmos
4
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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
jurídica
e
do CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços e fornecimentos
técnica
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.

A
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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
2.009 Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso: 00/42.

-

- Projeto/ Atividade:

-

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/forneci mentos" e do objeto deste
contrato;

c)Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente
comprovada;

U
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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.° 8.666/93, alterada pela Lei
n 0 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
objeto
deste Contrato, no limite legal, garantindo-se à CONTRATADA o pagamento
reduzir o
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.

ê
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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;

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,
pendurarem
enquanto
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;

8.
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d) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela
RIOS;
ENTRE

Prefeitura'] Municipal

de

e) aumento das quantidades inícialmente 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;
V

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.

-

Na interpretação das disposições deste Contrato e
PARÁGRAFO SEXTO
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.

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

ENTRE RIOS/BA, 20 de mafç</de 2017.

ELIHO
PREFEITO MUNICIPAL/CONTRATANTE
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I t>.52f> 07. cornu nka ns erupiesns que tica aJlerado n Invrario de
ahcmii-» da tic ilação PP l“/2yl7. ppo inçnor pteço por item, cujo
«bin6 é a cynuttLayid dc ctnprctó cipceiliizadtt cm LcctloJoÿiu da
infumiaçào para ua serviço* de conveixào Jc liadu/:, implantação,
rreiiumcot»), vcsi\in Je diftilri de uso por prazo determinado de Solucèo inrcpradí dc ininenwicji c ierviçoa dc iBâiKirençáo men«d í'JI>í
o final da garcmiia pura os sistemaà de «mtabiUdíde pública, tributos.
:iotu fisia) eldTvtik'ii. património e cadastram cn1o e reçadai-tnimento
uuc'biliano. que nciin.-nA « I4:}0h. para « 09;00h ]VTTiwn«'Txki o
dia 12/1)7/2017 () Edi'.al encanira-se na sede derus Preleitura ou
tttravêa do e-mil»': lii.-ituiiKrMã'j!ipvcTT»in)ec+jndn’btt.ba.i:ov.br. Os Je|
tnai« QIC'S derio processo .'crik> puFificudos riu Dll>M
ww-u cor.dcubn.ba.io.oiÿ.br).
Conde ób*. BA í- dt Jÿíhe- tk- 2017.
ANTÓNIO ALVES DE LIMA

Pníttiíco

« ISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRFSFNOAL N3 25/2IH7
A Prclcibira Municipal, em aconla com a l ei nM 8.666 e
10.52U.02. iwna público a SUSPENSÃO dt> PP 25/2017.
menor
preçu por item. cujo objeta c o registiti de j'u t-ÿns pnrs ucuisição J<n«e«idades da Prefeuura Municipal t <etu
:ciUi>s para aicnilci
04.0111], visit! nccesKitbtlc
Óljrãos, qllc Peou clla no dia )2.'0’7/2CJJ 7
dr alteração do termo de referencia, ticando marcai!» a REABliRTURA
mesmo certame jtera o dia 2l/t|7'2017 as </9:<AHi na
Praça Joiino Arÿui-s <Ui Silva Filho, n“ 53-A. Cuudcuhíi/tíA. O
Edilal encomm-se na wde desia Prefeiiura ou alraÿés do e-mail lici1dvWN<n gmumwdeeondimby.ki.girvhr. Os derr.nis atiw deste pnÿ
ccsio serão publicafior no DOM iwww contfcubfl.bQ.io.org.br).

f dc jii IIIO ikr 2017
/VNTÕMO ALVES DL LIMA
Pirioei.T/i

(•«mddibft. HA

OBrETO- CONTRATAÇÃO DF EMPRESA DE CNliENHARlA P.V
KA fcXJiCDÇÀO DL. SERVIÇOS l«: LIMPH/.A IJKBANA Ct.'MPRL1LNDL-NDD SII>J: D(> MVNICÍHIO lit: TM RT RIOS, PORTO
DE SAVtPE, StíbAÚMA. I \CK>A RFOUNDA, flNTl) ESTRA¬
DA. SERRARIA. SITIO ÍX> MHO F POV OADO DL M ASSA¬
RA NDUPIÓ TODOS OÍSTRITOS F, POVO DO DPSTF Ml NT
f.iPIO. Intpmiauvi ú data para co-itnuMiule d» ce’iame que <e»í
iVall/ildo lar Jla D"'COO J 7 às iN boras. M Himes informações peJ*>
relefone. CS> 34>l|-i33l
l .iiie Hh-v f:A. r' Je mlNi J.- .’!)! 7
Cl.hlTON TUI/ KHO-.IKA FI.ORFS

A PrvíViiun Mumeijinl de Loire Riw-Rn IWIM públko que fmnou O:í
scpuinl» commute
Cwninnu de if lMt2.7í>r. L-DUTEC CONSUL'IOKI A LM EDUCA¬
ÇÃO E TECNOLOGI A DA INI ÚRMAÇÀO l TDA, lascrili' v*rc n
ÇFTRL l0 6lfi-591.ijui)i-76
ob jdo f o ConiTataçào de emprc<i
paru a pn-slÿân de 5eívic<ÿ de locnçío. iinpUvilla<ÿC. uejilâitieulo,
eupcjflc C monuloiíâi» <lc sisicrc.a dc çcstáo usco'ar com malr'cuk
pum «KemJiiiieiilo JeMMiidns
pelo pwhlk-u umurio da rede
CSCOJnr do municipal dc frlrÿ Kios. inclui no>
dc mn c caliiteicacài». Valor RS P-W.OOíi.rJlh VV2nru dc 77.tiT7.ni7 r.

2?.<ajru&

Cimtrato de n0 (KO:70i7, FEflNANDFS DIM rUHlUTXíR \ OF ItVROS DO NORDFS1F l I'D A. «ÿtsi'iiti! >b I e ii L NTJ:
19 442 427/0001-78, ulijo 0?;cU> é o I'omccinicnlo Je livros do pro¬
jeto lei e jpiender pan: atender ;i professores e ainror c.o ciumn
infiinlil (3, 4 e S unosj <L re<L iy>imi.‘ip;l1 <|J iiteiQy dc Emrc ftiite Bahia. Vdlui RS 155.000,00. Vice.ic-J de ?i.0.v?i>|7 i 7l.uL7.bli.
Coutroto de tf 01HCOJ'. F.M. Al.MLlDA TPP. snwruo M»MC n
CNPJ: IK1.7J 2.5UTtHMJ 1-90, CM|0 ob|CW c v Fcmoeimccltÿ dc GJSci
Mediciitfis para jioiilrr us i*et csGdades do Fíraspilíii Mv.rncifvil de
Enlrc Riu» tlÿliiÿ. n/> Mimicipin ill* FMic Kira* • Bidii.i. Vjloi Ri
419.660.00. VigêncD de 28.01.201 7 j 76.UT20l«.
L'oniraiu dc n" H05.-20]:. RLPC CJEJLVL SERVIÇOS LTDA ML,
inscnlo iO:xe o CNPJ. !>C241.ISfi,fK)0l-82, cujo ohfeto c presus-au
de «niÿJs dc publicarão di« «tu-, oficiaiÿ mi Jinrrn ufii'inl do ,minkiplo, Warin Oliciÿl 4ri Lÿaclc*. ;om9l dc graiiMlcctFCiiloÿo c Uiirio
Oficia' da U.MJI>. Valor RS W'200.00. Viucncia de 7LOT2(1H a
77.0.V20 18.
Contra lo dc ii' (IM.-70I7. NAi \RA T>F LIMA LEAL DAMÍAO VfF.
mscrtto solne u í. NPí: lM/.2<D 529.r8H1]-flJ. tujo objeto 0 o in/F-ncrário?. pura aicnckT n pctiulação
nccimeiito dc unias e
96(3.00.
cureiiv i|i i muniÇpin de Fntie Rios - Babia Vahn- RÍ
Sicincia dc J4.0.V201T a l4 0>20lfi.
Côíitrato dc nJ 0'.5'7.1)I 7. MK IK’Nf.HOGl A II DfLilTAl.I/AÇÃO
LTD A- LPP, iiiscnlo j*ohie o CNPJ: 24..5K'.4Vl.iMHil-f)6 eujo o‘;jetu
c o Prestação dc Serviste dc dieíTíI 1 1 ?aç ãii, indcxaçiu de «locume-iov
assinai nr:1, de anlncÿiv tic j»rrcneiamcnrn «Icirõníixi dc Cov'uinnlPÿ

-

-

lijcdl. Com antia/cmimcnio oas nuxens c trainmen in, dos (iisiuinenuis
pcitcnccnlcs -i prercÿrn municipal Jc F’mrc Rios Hitln.i. V'JIICN RJ
77.520.(1(3. Vjnencia 2e i5.U3.2UJ-? a J5.1D20I8.

-

Contmto dc lí5 OMsÇOl'. SOR MTV CONSUL I Oil I A V THUN OLDGIA LTD A ME, iiisciihi snbre t> (’NTJ: 2V2SW 8.;V000l 419. riijci
ubiicco c o picMiiçãxi dc íeiviços iL utesso à iimmcl, com IU.TICciinenlo e Supiste teemeo dr ImF dedicidn «ie 5t) mb, paid atender a
denuir.da de diversas secrcbuisi do Munienwo tie I'nire Rim Rufiin
Valor RS 79,000.60. Vlferrnuia de 16.03.20 Í 7 a 1 6.07.701 7.
Oomraio de if fllb/iifl?. ÍTJNSTRUIDKA Kill. LlRld.l ME inv
<ntp jobev P C'NJ’J; 18495.626/0001-8]. cujn nbfdo c. o pccítÿvão dc
Seoiyÿ» umpliacau. adet|Uiiv i'm e leFcanun tlu IMJVO prédio da exeula
dinâmica - cn&mr liiudmneiH n|. Tic MlOlkipiO dc EnllC Rinÿ - Bahia
Valor RS 147.697.10. Viÿiuiii de 10.0.1 70n u tO.05.20 1 7.
OonirAiu de if if20'2lH7. I...M BJÍJ lt) 117 NfU/UilA-Ml . .nse::i/<
SOKTC o rN?J: 2ii.847 '17o'(Xi01-9S. uujo i>Mc:«i c o Serviços dr
SM|u>fte Wv nil'll cm jirMan de t«x ilnli'ilM r ii><iii!'u1iv:i. pa:a inenuci av
necessidade lie di\i7Mis sclorcs iLi iTcr'emira Municipal de l.nlie
Ujhi„ Valor R t mirnO.lxj. Vipci-ci.i dc J.'MM.r.ulT
Rills
20 US 2<1 1 8.
Comralo Je 02'. 1 7. L. C.'ARNFIRO TX>S SAVUK C ONMIL1'ORIA ML. in.M'iiin s..lire u I 'M’.I. 26 7.976.48101 -uS. eujc lArjetu
vafiw/arc de
c u prcslação dc senivos: dc luoacãc c tiLniuicriv'ÿ"
jjeretiL'ian lentil de nnLi fucal e.elinnu j. par.i «i Mnnnipin ,lr F.rnjc
I kilim. VJI.II' 72 000.ÍVJ. VigCdCW dc 22.0)20 1 7 ,-i
Rkw

PieMdeii e i1.-.( -

PRLFLJTURA MLNTCJPAL. DF. FUNAEOI.IS
AVISO DF I 1C IT AÇÃO
JOM/UM

.

-

F unájioRj. • líA. 5 de jullj-i tls‘ 20 U
PABTANI)DF JEST’S FERREIRA
JNvK-.íj-.nt,’ dn i./mns'ã»i

PREFEITURA MLNK

IPAÍ. Dfc

FURA DE SANTANA

HJNIX) MirNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE 1ÉRMO ADITIVO

ADUJVO Nf 5420rillJ. CONTRATAM E. PMFS-FUNDO \1U-

NfflPAL DE SAITO DL F'EIRA DE SAMARA.OB.TLTO: O corv
if 0572016111! <MTI JtiilatliT, enm val-ir '.'levul dc K$
J.tiU? 747.45 (UJII r.’.illvfÿ. 'jes iml. seteceiuc.- 1 cu.vrenbi c tete tcais
t qnarenU e çnico scnlivosl . será pixnvog.ico por fvres 01 lC|lwrr6l
nicScS. a CUtltiiJ do m-u icrmu iinal. rcJcrcnlc ao período dc
13 04 211 1 7 a -2 Ul'TlH /, tit- iieoi du emu n ijiianlu rntistsiiix nos
anlo? dj procesw r.' 48b"''- 7, luiecer n,: I86FX1M- I7, gue ncle fora
pniLcriiln pcln pn)cLirjt|ori.i Ocr:ii t|o Munlcipiu. CONTRATADA:
LTMV-AKY DlSTRUJUrOORA Lf DA. DATA DF ASSINATURA.
J3 ik Abril iL 2UU.
rralo

PREFEITURA MirNlClPAL DL FILADÉLFIA
AVISO HE ElCllAÇAo
VllMAUA DL y«>AT>S ES; IP <1(12. IllIMemir prever pur lule Prutesso Adminislralivo n' l.*0.-p
A JAcícniru Muiucipal dc bi|adc[Jia-UA. imnn r&Hico iRD
rcrtlriará dia 25.117.2017. as ;|:U0 F|s. :ia seíe d.t preFeilur?. vim Av.
ACM. 167, no sala cie licitações, certame cimi o filo ile conlraiar
emprcí-ft pam a JCd'orron c jmpliaçâ'* ik Unidad-.s Básicas dc Saot!.Jn \4»nÍLÍjiio tie FilatiéHia BA, ctniriimn- auexn ilc nlil;it InlOTTiiaçõrs: |7-i> 7551-7730. Ramal 306, das 0ÿ:00 as I.ÿOO c N.(W
aí J 7 oo. c*tr.r.l: íiciiapjni<<r amail.com. Valor du lirisinl: Rs Uifi.oo.
Fil/nlélFin-BA. '16 de ;ulho Je ?i|f7

-

AOU v u.-vi rs-fA

-

•TcsH.aiu'. d.i OmiiMteiu Mc l.iLilmôf

2:.0TÿjI8.

tic n" 1123,2017. OWRUO 371: GÁS E TR,VNS?ORTL
FAGUNTFS Í5F JF.SUS ITDA W. insaim
O C'NP.l.
09.022.796/000 1 -16. riijn nbjrrj> £ n tcirnec eiemo dc l>,aiji>e> do jfjs
iiqiiclelfo dc pCJule-j lizlpr LLUYI ciipacidadt pajj I.) Lc,, JM:;: aicnrlo
as unnLidc* csccilaie» JJ rede muniiapJl dc ensmo nj prepararão ii:
alunenuiçin e-scola;, |>em CciHO i> eiendjiutfilc a secielarni de a»sistència srctal e tiabalha(ÇRAS, f'HFAS, Sl’FV, corse Iho luielaj', c
EJÿhitt.
Ctt.SH dies CCFlselhtte). Jj Pll'feilnl'Jl M«llit|paJ il< EllTIC Rh'v
\jJyi RS 56.140.00. Mfráciai dc 2~.03.201 7 a 27.032T018.
Cuntrjmi de n" 024/2017. A MSI EMPREENDIMENTOS F,
SF.KVJÇOS 1.1 [JA Ml', mscrsl/j vobre o ( kPJ
de
08.957.941.-(WO I -51. cu.ip obÿeRi e O preUaçào Je
lucavàu CC esl i mill'll de palco. rferwCor. Cunipazri Cuius de ilu*

v 4/201;

IH:

O MUNIL'IRIO Dt bUN.APOuS. agaves ila C'mnivsjo tie
l.K’iraçáo. rornn jv.iblicoondi.lineulo ducename Torr.ndti ile Preços n"
004ÿ7017, ctijo objorp é. Fx«ulçài> de letorma, re:idei4ii,ii;do e anv
pll.içíio dc 12 idp/cl imidãiLs CiculajC» no município tic FunapnJivBaSi», tendn rm visfu a necr-sicade dc rei.deq.iav<io Jn Edital r 'vi-us
-IIICVOí. AMiim. Dm mivu J'dilal «rra repuMrcitln e a m>vj data s!n
Scssilu itiforxrunia, conínrnc o p:azo leg.il. »er iliv nluatt» uos Diir1-itK OFicitiis c nos JOII1.1K de ui-.t- Jc envu lição. M.npriv mfoi niaçuev
poslcmsi S-T obtldiis Jlf. Sala Ik- SupcriKcDdiiCia lie J.icUiiçiiÿ nn»
diiis M?b 110 horário lie OXlrOOmin âs l2h(>f>niin ou pelo >n:ail:
|itirJCcTiapn!is(« omail.com. As tlemais Cases do VCKJIIK -ScTfro pu¬
blicadas no DOM, no «.ic u it w cUDupyj» hityv Ur

-

(oturmo

-

minavao.

sonorização,

eijuipttiiicnttis. cnilIt'i me

ser verificado uo endereço ciclrduico bt[p:','is'\iv.in.'ajv.lz'kjçaikilxk’Jcn],
pelo voJipi OfNl.Cíll TffTfDfKl I K)

tst; rtocumcnlo

AVISO
ros(ORRí;\ciA N' 02Jir

ILXIilATOS Ot(XhNTRMOS

-

A PM dc Ondiba BA realizará Tcmiuto de heços epi
25.fr/20U
I »h. cm 5ua icdc çaw sionsiivçíio dc (Ilium®) ACBliemitt sin SansJe ModilLuUle Airiplim:». na ííde Jo iiiiniu ipio dr
(audita-BA. O Fdital compleio licí/á dispctiivel para cunsuha e,'ou
impressão UP cr.dcrcço clctrÓDicn: wvw.cíuidiha.bd.Bov.tÿams/LJdt?cpc*-5l. Msiimes inrbrniacdes através da E-nuiil: candibaJicilscapr_t homiiii I com c/ou Tel.: <771 366I-7D66. Di'Allgÿ-ào Jite oulros
aios • Diário OEVrial
endereço d:n3nici>: WH-w.cainiitw.ha gm, hr'Diano_orKia1

Jox fexrejos retail vos a emancipação poliiica da cidade de
Fntff Rios Riihitf. n se ieuli/«n no< dijs 07 e Oj de dbril dr
2?17. balw KS 49.988.00. Vigcncra de 2JAV2BJ7 a
Z1 O? :oi7

-

AWIÍVO

PKJMtlKO UiRMO AUJIJVO AO C ONERAIO V M7744I7.
Objeto Forneci me.- fo de
de conKAiçJo. Di? 1407/17 te óh.
EJíICJI II J sede. Run Dr. AilJré Neÿrerrú «\ UM. CerUre. fclòrmaçòes
peio pmcliciiacp?»].-ígituiil ooz:).

«

/S&v /b??-7M9

cerea IIUMIM S' dCTTrais
dc n-tercniia. para :i iv.il izaciiu

iittiiilarioK,

lermn

ntKtir.cmu ai&inado

PRFJHIURA MUNICIPAL DL GAXDU
AVISO m LICITAÇÃO
líimUA DE

liznm
I, da

PREÇÍIS

1/21)17

(1 Kfnnicipio Jc fiÿndn. AVISA au.s uUvrcssitdoT. quv re,ti.p 00]!7, dia 24.N>7‘] 7. w (N:O0H: b-;4c da PMO R Manoel
SiKa. 2<L L'enUv' Dbjeio: Serviços, de ení. para executar ohrr.s

Je cortclnsuo de iimd L'SF-Unid. Sdíice Tamilia nilómi. PM(». TLl..:
t;.»í 3254-03$ri. /I/OM í.

DIE:fll.il-. SANTO!) DE WlV.A
Pfó.'.'l«'iile ilu( n ujlsi'ii

-

mente ninliirnn; MI' n‘ 2.71)0*2 de ?4/v)8/?0Ul. que inxtuui a
Infraesl rulura tie Chafes EVibJicas Binsileira HP-Brasil.

-

