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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 020/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L1

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E. DO OUTRO A EMPRESA ARMAZÉM VL
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olínda. s/n, centro. ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número 14.126.981/0001-22, neste ato
representado pelo PREFEITO, o Sr. ELIZIO FERNANDES RODRiGUES SIMÕES, portador da carteira de
identidade de n° 01740545-99 - SSP-BA, CPF 261 542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a
ARMAZÉM VL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 27.605.109/0001-09.
situada na PRAÇA RUY BACELAR, n° 136, CENTRO, ENTRE RIOS - BAHIA, CEP: 48.180-000, neste ato
representada por ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 1 583.575-82,
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nD 152.290.175-20, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respeotivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n“
1 794/04, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8 666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa ARMAZÉM VL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME realize o FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA, conforme especificações do Anexo 01,
deste Edital, conforme solicitados nos processos administrativos n° 153/2017, a qual fora declarada vencedora
após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 020/2017
1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratuai estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. 0 e 2 ° do art 65 da Lei 8 666/93.
1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, carga,
descarga. tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação
1.4.

- O quantitativo e valor individual de cada produto a ser fornecido pela contratada estão

discriminados na proposta de preço que segue em anexo a este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1, - A

CONTRATADA se obriga a:

a) O objeto deste contrato será entregue pela empresa contratada, para qualquer quantidade após
ordem de fornecimento da secretaria solicitante.
b) Assegurar a boa qualidade do alimento;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuizos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da

CONTRATANTE
e) Não caucionar ou utiiizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento
CONTRATANTE;
da

f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) 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;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos
os demais custos diretos e indiretos, necessários á execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;

V

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 da novas

faturas corretas:
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste
Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. - O valor do presente contrato e de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais),
constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e
suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento, sendo o valor correspondente à contratação do LOTE 01
- RS 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), o LOTE 03 - R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) e o
LOTE 04 - R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o flscalizador competente.
4,2.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
4.3. - 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 CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade
com as fazendas estadual, federal 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 á sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devídamente corrigida

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado á 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.
4.4. - 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.
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4.5. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. - 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

4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.

- DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA

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 da
se presentes os requisitos exigidos pelo art, 57 da

assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada

Lei 8.666/93

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÀO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentaria:

r

Projeto atividade
2.112

Elemento da despesa
33.90-30

Fonte de recurso

Projeto atividade

Elemento da despesa
33 90.30

Fonte de recurso
02
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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 indemzação, nas seguintes hipóteses;
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;

b) Atraso no cumprimento das “ordens de fornecimentos'';
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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada
terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente prestados e aceitos.
Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
PARÁGRAFO SEGUNDO
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanções cabiveis 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. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano
causado à 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 compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

-

A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
PARÁGRAFO SEGUNDO
decorrentes de paralisações na execução do, 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 á
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE

-

PARÁGRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega
do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada,
tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago á
CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

)
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10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, ás seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuizo de sanções civis e
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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, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido,

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 s, limitadas a 20% do valor da fatura,
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso supeiiui 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 desse edital e do
contrato,

c) 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;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art, 7o da Lei n° 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art 7o da Lei n°
10 520/2002.

f) 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.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de
preços vigente no mês em que cessar o motivo que ihe deu origem,
h) As multas previstas na alinea "b’ poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas
ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

i) 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 fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.

j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto
não ressarcir os danos causados á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,
sem prejuízo de outras penalidades

autoridade contratante, a contratada

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 dei
competência do(s) Secretárío(s) solicitantes.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO

—

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°
10.520/02, subsidiada a Lei n° 8.666/93. e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão
Presencial n° 020/2017.

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.

€r

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 06 (seis) vias de iguais teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

Entre Rios/BA, 07 de junho de 2017. r
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C'uwrMn iL 11' 1ÿ2'ir-Ll. VILLAS COMF.RCL\L EIRFl.l Ml. ir.swTi'.is uirsre ,s (Al’J V’ íl.ÿSn K5J> tlrJsJl-\ll, cujo iitjdo é conttaiaÿjo
iÿ =e'-p:csu |i.:u o lonifeiiiifiiki dc njl-riul Jf cÿpcdiev.te. JidJiieo.
pcdigMgi.T u "leiSSil.P-T |SHr:l C.Vmhii jsju divei<a< iCtldJilJS 2<s
mur.idpK' (iu [m.'L RK>A • BA Valor Rf '37.599.00. Vipèncn de
A.iVi.ZlMV D 16.06.20 JS Lntrc Rinj. |M cc hinbo dc ZÍH7.
C.mnaiivde .s" 1 S. ?05 7. J FDVA.N TiA, SUVA CAMPOS Mb. Inwnlo
soblf (/ CNPJ N .» 4k’l 4(..’ QUO 1-71. tiuju tibjvln f eirntimav’iu de
>e:\ 1,'oi ;mjí.iiep> to eonlor la Duarte ã ae apresentar no di.i ls> de
Uinto. no IJisvnio 4? «rra'ia c 24 ce ;unhn. h 2 3:00toros cm Ereçâ
Piihlien dllroute as comcmoniysies der. Ccstc|0< junino*, de Fmr? RiosBA Vnhs RS 6O.OflD.fl0. Viÿêncúi df lEX.06.lltr 7 e ON.flX.lOr. Enirr

.

'

Rios. fl.H 4c Jnnho dc 201".
Ci>QlJjW dc n :?.'20J7sL2. MLJ*L 1>J SIRE EU J U3i1R A |.Tf>A Mb
I9.US4.Jdo ODOl-ÿl, CUjo ubjeio f L-LHInsffriro «ohre 0 CKPJ

haMC'iui Je eioprrsj pau o (tu::feiii:«;iitu df nulçriaí dr f"ripc?.s jsa_a
a Sc irtinia de "Sii'idc do MueacipU) du Eutif Rjn% - BA. Valor R5
229.flflfl.iRi Viodneia de 29 06.201" a 29.n> 2<.a I S. E-r.irc Rinn. 29 de
i

CmimhT de a“ Z5,Zflr,< EPSON Í51LVA DA Rl1/, inscmo seibrc <i
CP9PJ V* 27.4r>fl - iiO-'iJ&fj 1-59. LUJO ohjdo r conflulavão do cunirc<a
pan t) tonif eimenlu de gciiL-rris uhnifllliCMi' pma u'.fjidfr as ncecssniarlci da fjecreiaria de Sÿude do .Vlunkrpio e.e hnlre KKK - ItA
Vylor RS 6S.fl0n.fl0. Vigeneu df 16.06.2(11? J '6.lRs.?fl|X. Hnirc
Rios. 16 de Junto de 201*.
Ouiltraio df
22.-2017. EPSON' S TLVA ISA CRD/, issccnles >obif <s
CNPJ V 2 7.4r4).4C.f|.'iNJIJ ]-50. cujn nbjim < i-niuratacàu df «mpicvA
piirii u tiwnccimen«) de gêncios iiliincnrkio* pom atender as neefÿsiJadfs da
3c SnlUle d<> Mmsieipiu df Cnlrf RKIN - BA.
N'.ik'r RS 07 540.ÍO Viffort de J6.0o.2l>l? a Lí%.0ív201 K. I nite
Uiii1;. ifl de lunhu de '.Cl-.
( toni inu Jt u" 24-2£1l‘. .I.C. ÍANBES R1STA1 RAVI'V. LIRE.I I
Mb. insenlo Mbre u C'NR.l NJ 12.764.U.16 OO0l-">. eiliss objeto C

*

.....
.......

i'i>nfla(<is*i'S df fniproa pju tunsccu’.LL-nrn tie

ursos
DISPENSA DE J.KTlAÍ.ÃO n" Si-2‘117. d-IU fuleio iw /\il. 37. X.XI
c An. ZJ, lew i5o 1L da Lei K.íi('6,d3. cm favsr: du t-.iiipiwii AN.NJCK
SANTANA TSinrNtT ME inseTitii suba' o CNrÿJ Nr 19 5-S 327 itníllSS, cujo objcio c eojilralfeto dc empresa especiali/acta para o iVnneciniettttf df tfCido pa-ra contfcção de lra|CT tirvçof, ;ÿlnlnoÿ VaUn
R* 7.9(JO,()U. Cfltrc KICKS, 02 dc Junho df 2U17. ‘
DISPFNSA DF IJCTTACÃO iV S 5- 2ÿ17. com fui.to
An. 37, \NI
v Ari 24. Irld.so II, du Lei K.flflk'VJ. cm tonr da KIIIíHVTJ IHVARAM SOLUCEIis AVliniiNTAlS LTD A - Mt iruci-iio sobre o
CNFJ nu I0.4JS 'l 5 5. 00 UI '03. fujo ubjf:o c einUrjUrçàn cc cmprc.sj
dc v£ri:i,\T> df cotem c lT41»pone.
f vj>eeiíi IDilda para a presta
çncemiiiliamciiio pari tratamento t desci nas'iv f,r|4l tlc r<s;Tlmw MVlidos dov SCIS\ON dc SaiNir dc.Vf Mnni. ipio V<ilor Ks ' l>S(]4Hl
dc 'i/
Lnlif liii« 5 .Jt
111.[/>(> rr-RS ANDES RODRBJUES tlMÒLS

m

pnlis rtgmail COJII. As demois la>fs do oeiljinc serão puSlietuto o"
l>OV1. noÿre u wu.-.uu:vipolis.bL.!;vT.lx. T iaiapoli.s - HA. í>l de Agi»v
f" dc 2(j1 7. SiitkJ.M Mura Roi-h-i ile Oli'vi.,1 Rnmu' - Vivenciu OFent

PttFC.ÀO PRf SKN< I SI A" !» 2617
C> Município d tf LvIMlKiil). aim vês de SAI PlSigiirim D.lci.il.
lnn:a pvWico puc no dia 1 5,fl4 ?fl I as làhOOniin, nn cutlficÿo. líu.i
ArohmicucN Mmtiiis, 525 Centrum - Euuòpol i.s'UA. serão rvn-bidi-.s
(l22.2iil'r, l<ndi> eoliVi
pjnpoylos iVlíllNas ao Pretrli.» JAuaeneinI
objeto; (toifliHiis'JO ef rmprfsa |VITJ pvcflaei«i de s<rsrço> de nu
nvlrneâo e :fedTVii< dc imprc-soiaT [Vili-mv.iror ;»i* Vlmuiijiio .'.•
iiiitfrC'<ií:diís |»I;:L'IíV> fli/in A leÂaa il-> alilal na K.ila Je
liuruipoJis.
Supcnnrciidcmtit de I idrrLgocs rios dui ulf.s nn hoMii.i Jtf
f'Rh:li(lmiu
I2h.flfliiu:i St to-p undo, scia foltiado ipeu»
ii'i>'
elclivn to n.pMdi:<Jn. Lí.SO iv2< jj c :’.. Mabue? mlonn:ic<N*. |i ••.It,*: A.* » -wi

-

obluJ-V ".o CriJercgi) .luins.j if Ici criendo ,'u |>ck> i nnul -MII.IC.'MpoIrsÿJ K-nml.eorn. As demais toses do ecn.inie serilo iV'Iieatl's .•>.•
no xite vaÿe eunrUvU lu uovh.
í,ll:’: •'.l||.!.-l*
•/ J- %IJil.*:|-' (V 2! •I 7
SAM3KA MARA KTK'JIA IJ|. OUVhlKA RAMOS

PKLJliJ 1 i.RA MUNICIPAL DE FURA 1>L SAN IANA
FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚDF
f:\lR.VlO

UI, II IÍMO

VDJTJ'D

Aditivo IV 3blU7UI I. CoiUrmaÿlf : RnUs.Fuudo MIJ:IICI|WI de Sutièe
df Ffiiii ilc Snnliiiu. Ubjctu: O eimrnihi u' l '32íll III] ma ai iUdiv
’
eom valor global de RJ- 297.14S.24 (du/etim* c noven'»
c sele mil,
eenio e quaiema f ono -rafl f \’<tif c qejliv ccntovsi. vera proí»
ITIXS) nn«\ :• emin-.i do >cu '.irjtrs1 !'iul. íInifyido pm :n;iK
ItfTLr.le no period» de 31 (J? '2<‘i J 7i3<E l '.1. 2CIJ -1. ALTIIIO iÿue n.i hipo'.e\,s
de C tfmutação Jc novo prcslnJor Jv>i TCiÿ-.gox 'olijcn? «Jii íVCVCíIJ <i*'i
c tflisa a nrseisão eoiiii;:Tiial. dc
ro.n
ipmnto eonHa.Tf ii-is.
aulits du mxieeívO li" 4iJb'?’-' 2flJ?, .tiireeer n 926'RCr.VL'2nt fl quÿ neLfora prulf-Uii pclj mncnrido- j Çicial do 5 fim LO O, (VH|U:IJda 3 IJ sonres t mnsjnjiics I'IIMIC" 1 J.J:I. D,fla >lf Aÿmarurj: '] de
llllho to 2UD.

PRHFEITURA Ml NIC']PAL I)K RJRMOSA
nn KTO m-jo
WISfJ Í>K KI.VIKJAÍ. VH
LDNl ORRFNaA PÉBl.K A ,V 3 2U1?

ltf fcilo du Ri..nieipin ile Ftioiuisi do Rio Rrc’o. i-slaJi? sLi
B-shio. com lidero ira sr-iícci’ jundioi* du Piiieuidilona fioral do Moflicipio. devide RFVOtiAR, l:.ei1a\'do na mcidj.idedc Coneorrcneia
Públita 11" Otl.hJltU F:tK'c>síi Ailmitf>MiVii|Vii JI" 1.494 2l>l s'lÿ
je'.iv atoo a eonimiacto clc n ciência esjieclaliÿ-ida r.n pre $1:11,-00 de
vieoT ile publxiduclc. m» âmbito da AdminBtràção r>ir:E,ri e likliteta
do Fíxlt*:- H*ff ntivi» MunicipiiL IHÿ (fmm> iln L.ei Fedcrit .•."
12 232-2l>:it. Tipo TêejsiL:i HI-LçS'. f)ulii> inúnirÿii.tK:> pode:to .-er
toquirkios no sdo- de Liekaê.KS, :ic Sec«r de hrfíilur.i Munkipjl.
•iii. ciL mt PI JLTJ sla M:iiri/. n“ 22 nu pelo irUAmc |7"i >6' 2 125

-

.

Im

v

J' itfis-v ê; '..'I7

PRFFKJTURA MUNICIPAL í)i- I130TIRAMA
Wtso DF THJMOI UG \Ç \(j
1*RTt7vi PRESENCIAI. N' 1“ 20P

A'TSO DE LUTÍACAO
rRFSFNí IAI. N” 2ÿ261?

PRFCAI)

1J A D1'

20S.2fl] 7.

.

í Lp<n: M.tior ttceu Oloha I Ohjelo: Coniraiacão dc

empresa paru ixcsUÿàn dc vcnito' ™

Jf Llftfueyiõiugrjuu

(LCU.i, HOLILR 24 Fiarei? c MAPA. com equipmen' os c:» eomudaifl
com tomccirtiemo de hindos ilimitaBvr jimvts d? Tçlfinfilicuia. viviuto ulf.idfr A Sceiclam Municipal dc Sai.rlc du Síÿrtietpiu Sftevuy
dc AEÿntura- 34.<P> Ofl h-eiíLi* rio rlia l6.(ii 2017 o vc;á ícalixada 11a sala
df nrir.iòe*. dj COREL nn PrcJcitum Mnnii :|val. Imía! CV.imi -\<lromisirai-vu MunivipaJ, jnfnm’iaeoes ("5j 3271*lí 10 dj> iÿdtfl hrÿ iv
I.LflH hiai,K Ldiul Pi Frefeilura MunieiruiL nu s.:.a Ja Com» -sãs»
Pemiíuiente de l.ieiiaÿn. dos* EH<-0f> hrs as £2'(Xt !us
( -jpEi.i-Fl A. I" <le .1
ii (1ÿ 2': 1 7
FERNANDA ATOl.lNÁRJO'íi\l |>|Ni>

E:l..:l'd..* LI L

vi.V'Ui:i

O Mlinvõii'

públieo q«e

n*i

.

novecemos u enitiuenra mil

real O, LOTÍ (j-l ;imi

o valor mui

Lt* Ev.nãpnlis. atiavc> de seu TYcitociUi Otíi ml.
di« i 5,(1K'7lJI'r íi* UbtaJlliUl. no etiderevo. R-a

Maniiií, 525 - C«n1<iuio - FunàputofiA, Mrrào íccdudas
}JK'Js’s6i> idutiia:. m.' Prcpãu I'nrscneiiil r' (12I-2H17, lendo ivmn
obknu: Cujitralaeão dc empicsj pam iJrcíla» ir* de serviços dc loojçjo
dc 1mprc.vMdras, vinoiidn ult-niitn as dvriwuulaH Jas S»%: re Virius nu Mur.icipio 0> ialCLvisaJiVi pr.'Jciflÿ Lazei ,1 Icilura du cdiul na Sala dc
Siípcrinlaiuència dç Licilaçõec nrw cl»as ulci< HO hprju ifl dt
flSh íiKtmin ós ] 2lv(Jllnun Sf ndquindo. (ÿem cobrado <i]ifria.v o e«sio
efetivo dc E op-odMçáo, Cirir oeorni. Maiores mtormji,'iicí. podcrãsi ser
ohlidds mi mdcrcvii riL)i«:i rcfeienciiulir un ni-.o e-nmi! lit-u
jr-una-

DnCUiMoilo

dc ItS

Ioitc nt;1 ,- ei::co mil ir'jiv>, I 0 1 1- IIs corr i' v .111•r lotul de
RS 42.fliHi.flH u|naieti:r e doiv tini rcaivi. Id lT:
osu L1 s ;ii.%r .01.11
dí RS I fi.i.'l/i.flIJ OJC/AMIO mil itair.1. icrçrenlc ao IVIKC-ÿO ••"
fl-7-JÍH 7. i:u j 1 1 <1 vifUi i* a Oiiil iUlieiio dc flupcv-SII CS|HvialU:uk: 11:1
orvmnDaçãu dc evenin». ínebilK." JvulKeimcnm e tUulilnvii-iii ilc IIVLI
cflnir/n C peÿiul ::£tcv>arioh pjoi atfficer
lie ma ::(!,»ÿ: do \1uiiu:pii> dc Ibnlir.imn Ha <1 pmctosu leirauiiii' iru.njirflhVL- OM:: \ IV;I
an> mte:L‘sS;w1.'v.

C.L-V DIK II.Kl M I: I J .>V\ 3

A\ISUS i>r l.ríTiAC MJ
PRIXtÃD I'RHSP'NClAl . V 21 2017
iorr.,1

U PrufeiUi Murritfipjl õt f>uili::im:<. a<i ii«o dc -"liilv i)Er:b.:w4v> Ifgílb loilia puhLci.v a bonuloÿ jçãií do f*nK’fj;-o I li'lleioii''
lÿejruo Prosineiat Keitiitro de Frcços JI" <1 1 7 2iiI ,|fle iox. emno
vomcilox.» do> Lotes 01 (12, (15, til. 05 f llfi. anil o IIí-IIO" pus o r>or
IMC (1 cmpKu: fit. 1 KOJ.jriJ lT COMI-ROO Dl: II 1 MINA<,'ÀÕ 1
SHKVTÇXíS í.TDA. 110 valor
de RS IK.flfli7.flO
mil
níHiv.r, r.OTT'. o? no v.-ihrr toted dc H.V 39 OtHJ.fKI <1t inln t :-.i«u mil
rem-í), l ( VI I- lH com o irlur io.:;; Je Jís I.U50 Uild.fHi mui millkiin e

JNIIIKJUUICU

PRFFEITURA MUNICTPAl |)K FUNÀPOLÍS

touunenlo VHRIC ser veriíleato |u» enijvTCto clcttfJlÚetf hl1p;' 'ÿw.;)j.ÿhta»líC:iiehL«li'iihiiú.

pelo coiltpo flrmV'0;7flíui2rKl].%9

/.>9

Mr 7 ?tm

IHRMOSIRE-.K DIV5 DHS TANRW

PRF.KKITURA ML NK'IPAL DY. RlTUDItS
DA rUNH A

R.OS-B V Vata- RS .IO.ÿS.íRJ. Viÿiiscia ae O'. v6.2r>*7 j ol.D6.?iM<.

l.jtc

/S$.v

I'TL’fc.O

1

21117.

Dixiiiins

DISPENSAS UK I If ITVCÕLS

Junto dc 2fl J '•'.

CiMilraln df B* 20 20l?-L2. L. lilJSTAVO E’1MK\TA LIMA - MF.
m»iT jin sobiu o I NPJ N' 14 722 M3 fMlil|-(J5. eujo obi f to è eon1»lrtÇ?<s Jj cnipreTii pura o fumeeimentis de neneror alimenlicioj para
íicndex nceessiclwlcs da Seereiana de Saide do Mu::jeSpii> de I mic
Rn>s - BA. Valor RS r 3 8.3 SO,<10. Vigenm dc Ci7.Ufl.5017 a
0“ .06.2(1IC Lntiv Kills. U" sic Junto Jr 201 7

mis

Ju.-.to de Jor
Cum -4ki ue 11“ 2.V20I FRANCA COMERCIO F. SERVIÇOS LTD A
ME inverili. MJJI-L- U CNRP N" (C.0h<.,l>24 flfli>|-54. euit ubjcTo e
eonirai*çãii de empresa pam n foniueimenui dc fuge* de junjííeio |»ar&
teslAidaJfv fs'frilin, f Limif morrões cLi miiriii- pn> dc Hr:Tre
BA. Valor 1 31.575.00. Vigcnem de IfldMOjT a lD.ilii.2d:‘. bmre
Riivs, 16 dc Junho dc 10 1'.
Coisr-awde 11" 4U 2917. Jfi EX3N KAN JOS l'l«E-[ I VI f; m.-onKi M>bif
o C’M’J N‘ 2l..'v.‘'.4fis vflEH-X4. ono objero e euimaução de empieni.
|Mi7i prc-itasõís dc MI ito' dr apif-sifii’.ÿTifs amv.icas d.ir.uilc u\ h-.ileji.is jumnos ilo jnsmieiÿio tL hmre Rios - ItA. ;i ícr tCiiLcOÒ» ::os
diuT 23. 24 tf 23 jf junho Jc Ifll". V-ilo- RS _t 5 .0*JU.UCl. Viuè isco dc
1]- (16 2fl 1 7 ii tO.tiN 2Dl? Lnrrc R3os. LE" Jr Junto dc 20 J 7

de nr 1 5 2ul7. J<.*IUib SAN 1US NAM.WLVTI» DE AlAu CNPJ S' •l0..CO9l-T>fl01-ÿv lljf
IJDlNHAS-VfE inscriro
r.bu.o ê osni’auieil'i >Je empiexu p.ua o lojiieeimenio de eeslaÿ baíierií. :-aia ftter.ilu iss :uctc.ssidjiles iU poutSMifiio enn'Tite lie hntre

.

retcieiii’s

Je SutoiiiTlU, P-irlo de K-isuipe c na SeiL- iIn M.-.nicipi” J%- til'.ie Ri.«
-TIN. tJeii sem dives, prr flstores. Jc sciviÿol e ConbillrorO*
cm excrciem das s..:ss timeses nestas ‘.cieaLda dess. Valoi Ri
I “4 740 AX) Viyèiseu de l*)0is.ÿCl7 j Ifl.lKiZfllS Fnti L' Ui,ii, iflik;
Ju::ho dc 2flln.
Comralo de r." 17 2R1?. J.C. SAMOS KI.SIAI. KANT H URbU
MF. HIH'UIU -touf <ÿ CNPJ N' I2.7l*1.liii)-0001-“ji. enjo oE’jeio i
coilieawcio de eniprema para fisriccinwnio de rel'eicws JlOs Di»(ii.<ss
dr Siuhaiima. Poitci dr Snuw f up b«dr do Mimieipio dc Tnlre Rios
-HA. p.i| J nf-fv to ires, pivstiuloifs Je seniÿos c eon-ulUiJf> i[...iinlu
\aj>i RS
ciu exerdeio das. íUUS fumVKs ne<ip>
I '4.2-lfl.OO. Vigêiicu dc 05 .06.lit 1 7 ,1 OS.OX.Z0lf. Lull* Rios, (15 df

I'onirjip

Eolie Rins. Dl ilf Jv.iiho ilc l(iP.
L istillsil-.s de :: 2d ZUT-L 1. ARMAÿlÿl Mu (MI.RClAJ I>1: AI Is. (N[>J S'' 27 nuS.llM.U10JMrNUtív ( I'D \ Ml .n.uii.i
!'.'lT.i-u'-.cn;o Jf
UV. VUIO j-s-fUs t ooiKrLlJvju ,'.c f’i|ssiLsj '.s-r.
•’yISmi- .ilnSSi- rVliss pH.- .'.ren.lsi j, -snr-'i’si J<n!i s ,L. SeilVlJIU df
Sisin-c do Muc.sei,s-... ;le !-.is:se K-.s- - HA Vÿlm RS 25l> U*H».iil>.
Vmeaeii' ik- i»T I I'll" oZ'l'.S E-.r.ue Ri.ss. o' de .*<IDIU> de

3

Dl

1 >3

Ito.lkv

PRETEITIILA MUNICIPAL DF KiAPOkÀ
AMSO DF ( RUDEM UMFNTO V i/JUC

dc Sníkl: cc JÇXMÕ - BA, utlu\es Ja
2‘2fl|7
PoiHiíiV.fnif df L :vilil\i»<). «onif.iCi: pel.i I'oitnrii)
df fl4 Jt iauein> df 1M >1“. ivnjH publico JUí mlcress sidos <ÿ .-ecchimcv.lo <íL doeumciiraçòo pi»ra credencia memo tm solfi tie 1 )cH,1v'6o
CttlHlHhis dn FtvTfiriiM Mnniniial Of Ivÿpm-i - iLihin. umi sLiic ::.i
ÍÿMCn Hcmtinlo <le E trilo. n"J'fl - Õculrn, Iç.ijinrã - [iv.jp. lunlu :i
5017. i„,
Conussão I’erirwiK stc dc í idUÇÃo. <J [kinii- do du 55
o din 3flW2fl]“. ui|i.
luirãrio entre f»K"(Ki;iv.n Js lêHOOmin.
d >-.i[Klo Mimifipal

i Diniton

aÿsi-.iLdu diuii- r enif conTornie

Ml’ «’ 2.200-3 df 2.-4.0R-!i<JiJ 1 n’.ic mTlinii :J
de < h:ives Fúhlicns Hivsileim - )f ’I1- flpisjl

JnlrncMi.-lurj

