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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 020/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L2

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA L. GUSTAVO PIMENTA
LIMA ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olinda, 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 L.
GUSTAVO PIMENTA UMA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 14.722.113/0001-05, situada na RUA PRINCIPAL,
S/N, SUBAÚMA, ENTRE RIOS - BAHIA, CEP: 48 180-000, neste ato representada por LUIZ GUSTAVO
PIMENTA LIMA, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 12.142.665-33, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
015.255.435-12, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo 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
ME realize o
contratantes acima mencionados, arm de que a empresa L. GUSTAVO PIMENTA LIMA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA, conforme especificações do Anexo 01, deste Edita!,
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 contratual 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,
tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
descarga,

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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c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos 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 utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento
da CONTRATANTE

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 ás 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 à 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,

c

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, á 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 é de R$ 138.380,00 (cento e trinta e oito e trezentos e oitenta
reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço
justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento, sendo tal o valor correspondente à contratação do
LOTE 02
4,2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.

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 dg.
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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 à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida

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

ir

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

-

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.
CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÁQ. 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

ir

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da
6.1.

-

Lei 8.666/93.

_

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÀO DE RECURSOS
7.1.

- As despesas decorrentes do

orçamentaria:
Projeto atividade

2.112
Projeto atividade
2.048

presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso

"

02/14

02

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÁO 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:
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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 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. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados á execução do presente contrato, bem como qualquer dano
causado á 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,

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos

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 à

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-físcais não incidentes sobre a compra 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 prejuizo 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, 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 s, 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 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;

4,

d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7° da Lei n° 1 0.520/2002.
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 lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea “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 á contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
contratante,
a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto
autoridade
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(s) Secretário(s) solicitantes.
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.
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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 Edita! 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 titulo,

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

PREFEITO/

CfflNTRAWfraE

L. GUSTAVO PIMENTA LIMA - ME
CONTRATADA
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surne « F'NPJ N" IW JoV.463 OUdl -71, I:UJH sibielu é contwtiiefm ik
>eri i;of. nrlisiicos tki LMIIIOT ZC Puínc i
apregcnlo: no ria Ml de
nmho. TU- Distrito dc serraria c 24 dc ivrJio. ãJ 23.f>(ihtyray cm IW
Pública dmÿiiK ti- L.itre-rKjracões dos teslcjixs juiiinos dr Fliíir RiosHA Vali-r RS bO.oOíi.wfJ. \riÿèns'iii Je flK.t)!i Jill T a DR.0K 201". hnlri?
Rins. O* He Mri> do 2<M".
CODI MIO <k a: 27.-21M7-L2. .VfhPl DlSTRiUtlIX)FLÿ J.fDA ME
intento sobre O CNPJ N* ld.0 34 .Cw'OOO1-71, eujo obj«ti> è cunft-aiaflo de çrrprcs.i pur.s o foireciirçnlo dc material de Iiitipc7jt pau
:i !VLI-IVI5:IT,! de 5aíule Jo Miiiin:i[’io dc Entre Ruis
DA. Valor Rí
220 .(,00,1*1. viÿèncin dc 2l>.0o.2O| T a :«.06.2JI8. Fnirc RJOS. 29 dc

-

-

.

Junbo ilc 2(JJ7.
CUJil/Jto dc ft »? 7 U 17. JOR0T- SA VIOS NASCIMENTO Í>E AlAOOIHHAS-ME i11*1-4110 vcilne O CNI’J N" V).57s79| Wl(l|-5r>. i-nji*
ubjeio o cftnimuiv-iíu dc c:np.rco.’ jvirx o JuruiximcrJn rie CCíIíIS biSÍJ.1S. r>L.ra ia.:nJer .is ucccssidadcÿ d,i pupukiciVu cíiiL-nli Je hniTC
Rios-R.v \ilcn RS to.wÿq. ViociiciA de (.'!.1Í6.20!T a (Jl.u6.2l'|8.
FmIX- Rífts. 0 1 de Jiuilm dr Il)l 7.
Cc.WMl.1 «L- n' :0-;0JMl. ARMA/J;M M LUMCRCIA1 OU ALI¬
MENTOS LTDA - Mt inseriu» Subic <i CNPI ND 27 (mf . 199.-0C-OI 09. vu'o ob;eui í iXmltuUeào de empresa puni u fivnumnenui ilc
uliliVrtVios fXJi J atender J> :xur>;si JÿJL-.í Jil S-t-.i i-elji ij ile
Valor R]í 2?L>.(I0H íKl
Sauói- Ju MuLuvipi'.* de EiUe Rii-i Vij?ciív'íf. llc U7.Wi.2ftl ' a U 7 06.20
F.ilb'J RL-ie. ft" dc Juiitin dc
'nr
í nmralo c.e n“
’n!"-! ?. I . i»i S! XV O PI V; Nl'\ 1 IMA - MF.
lã 7J2 1 1 <|f).l| -0* . i-npi ohiein i- ammn rilti -o|)ie n 1 'MM
o l'.': nLCi:j-.e::in H. icn,mi ;0imenlicius para
'.r.raçím de eniprc
ateiiiler as il,c,N>idaJcs da VYiCi.V.n dc Sa, Je Hi. NitHiiClpiu dc I.litre
lí-\ V.-Jur KS ! -a..-’*!l.i.*i| Viÿeu.rj de I-7 «fi "H\~ <i
Rim
|j" ifb 21' 1 8. Einlri- Rim 9" dc 'UII. Ií ile 2UI 7

-

Este Jocumciito pode sei vcníuadc- no CUCLTCç,! c|çirõ:uco h11p:
pelo codicil 11fM13291 TlWil’flil I5ft

PRI’Cl.M) PKFNi:N'( UI. V" 22

-

f.uilvn-Hi:-li :' Je -iÿii.m <V
SANUK A 3ÍAK.A RÍX JlA 1J1. nUVUJKA K.VMUS

PREFEITURA MUNK.'IP.VL UL I'MRA DL SANTANA
PUNIJO MONK IPAi. DC SAUDI!
l.vnt.vro t>l TKKMO XlH’l’n'O

.

i'oiUMUirile: Pnts.-f'u-.'.du Municipal rk SiUuie
Feir,i Je S:-.nl:inu. Otijeto. O iiinrurti n'- M320IMIIII i-n aiiilIKU i.
com valor pkib-ll dc RS 2ft7. IJS.2-1 (du/crtui.s e ni*vciT.a c sclc mil
ccnlo C (Ilk'll emu e eili. roB e vinle r qua no CCHIIHOS). set,-» pten«•Radi» pm mxis ft* (iresI ruescx. t cunt;-.i do .sen •eiiiu* linal. nicrcrle :m pcxioik» vk 31
7 2 30' J ft '2917. ruiulo i)uc UJ hijx-icsc
Jc CCiUTMlIcin Je novo oiestaJiv J,xs KCIVICOí tolijeto du cvci'ta* serJ
Aduivp n" 387Ú7 1 f J I

elerjvn

a rcv'isjin i-.mlriilnul. de iH'nrJu com o ijiu.-ti* ,-un<ta::ti- Am

Jo pruccxMi 40807.201 .XIKCCJ- n" 026-PGVl 2ll I '.', que IK-1C
lom pivtcriJo pela procuudiViii Ocral do Mun-Lipio, Onnv.ljdidraiiMxiies lraiispcirrm 1'ilxiuos l.ldu. Dir.ii Je Asxin.iiiiu: T. i?e
Julho do 2917.

íiuloç

PREFHITL'RA MUNIC IPAL DH FORMOSA

DISR1NSAS DE LICITAÇÕES

DO RIO PJ<I;TO

DISPENSA DF. LICITAÇÃO ii ' Kv-2f']7. com fulcM nv ,\il .«?. -XXI
c Aÿt. 24. Jiiciso II, du l.ci K.oíifí:'4)". ™ fa-vo: d?i Uniprcÿi ANNJCK
(VHI|SANTANA TSHIJMl MU inscrito *obn- nÇNPJ NM 10.5 >
RS. cuio obicio c cor.li-mtiLÍft do cmpicsa cipcciali/:;HL,i para o JiuUeciruento de iceido pin ;oiifecç7xv oe trd|es tip:oos jtnmios. Valor
RX 7 slftft.ftO. Eiure Rios, 92 Je Junta dc 201"
niSPFVSA DF T.KTTAÇÃO nf IS5*20I7. emu fuk-m no An 37. X\1
c Art. 24. liiciMi N. da l.ci K 666- U.Ç ein f.iuir du Eii;|-Hex;i 1HYAMl- ir.SCPiO aohic u
RAM SOLIDÕES AMBJ):MAJ$ LTDA
CMT*J n11 lft.4J8.4i2 i)Ol>l-03. trli.io obje:o e s'cmc -jUciiii He em|i'Ca«
eipec-Lalbncki jiara a pfestii;jSo de <ÿi-sn,c*> de i-okia e li-ajisfK-rk-,
çricaminliiiiieiiUT sura (mtiunenle e dcstiiiqeãói t‘nia.f de resijuos bó¬
lidos «Jos Serv is,Mh de Sivikir devTe Muni. ipin. A'alor Rs " ll5(J,iKJ

<

Avrsil l)K HI.VCKLAL \fl
UNEORRFNCIA J>l DL-ICA V.42fin

I'rrfeik' do miuitcipm de l onmi-vi J-J Rjn Pix-:n. i-i:,nlo d.i
Dahln. co;ri f,iL-rt> no ivnccci iurulicn da PJOCuiadoru-. f.cj.i] do Mi-M'ripin. JcctJc RFVCX'jAR. ,i li-cituvuo wa modjIidEdc C uncorrciieia
riiblre.i II" (jflVJOP - Pi(KeVM) Ad.'iMUsttiUivu n" I Nv 2li|7.
jc.il ardo ii comniriviln dc aÿcncin c.V|Kxi:ili/.nfii iip pjc>1:-ÿ:ii* i\‘ scrvdCiii lie puMicidfiile. no .Tilibito lia Adminisnjçjn Direlp c hulire'.a
do Pixli-: E\etiiti--o Mumeipul. nos KKHKIN du Lei i-T-ilerjil
12.22-2-2611) Tipo Tccmca c Preço, CHilnls inLininaçovs jjc-ilcr,ii> scr
adquiridas no selor do Ljciuiçòex, :ir, SCúC du Piefeiturj Mn -iLipiii.
silvada na INacu da Malri?, n" 22 uu jielo 1i‘li:f,uie |7” 1 3ií ! f*-2 1 25

-

Fi|1U' R-i". .'
lie Ni".
EL121G MiR NANDCS ROIJRlfil CS S1.V1ÚL5

-

1 rn
J=- .i.-i-M cv N-l
1ERMOSIRES DIAS tíuS <(ÿNTrlS

Prcfçio

PRLKtlTUR A MUNIOPAI. DE CliCUDFS

PRKFF1TURA MUNICIPAL Dl IDDTJRAMA

DA CUNHA

AVISO l)K HOV)OI.C)ÕA<,ÀO
j'ftv<;Ão ['RTsrsK iAi >n
2íi7

r

í)l

UCITACÃO
PkESENK lAl. V 2"'2t>l7

F.A n‘ 2ÿ.2917. Tipo: Monnr ITOÇO Frlid-al, (.Thioto: Íiontíataciio cie
empresu jiara nrcsuição Je an-vi,ns cm exaim-i de ElclivxcrJnifruiii,!
lEÇfj>. HiNj.riiR 24 hoi-a« c MARA. ;om cquipír.uL-Riin cm cumodôm
cinn Ibmcçimcinrt de undo-: iliiniííKlos através de I elemediclna. vi¬
sando -.lt-e:'.dei a Setiduru' Municipal Ho riauflc dc Municipiu Sejiÿíu
do Arcitura: aj, 04:00 hem* tki dja 16 f?ls 2917 c -«:rá roulizida Jl,l sala
Cc TcunitkK du COREL mi Prefeiruri; MiuiicipaL. Imu! Ceiitm 4UminLsirJiivo MÿnicijwJ, inloimaçõcs,
327I-14J0 d.ixtÿ íMi his Js
12:69 horas. Fdiftil na Pnrlçiiiitr» MunicnE.. na <.ilã do CTnmxsâo
Penuanente dc l.icimçáo. d.is 9N:09 hrx as 12 ftft iire.

.........

ck- 2fti 7
l-.n -|:Ji i iia C :;iíh. i- f 1 A I' Je
f fck \ ANDA APOLIN AK 10' CSALDJNO
PiXlj.i'i n :t

PRF.FlvTTURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

O Prefeito M.inictpal cc fbulir.inu. no usn Jc <u.i> -ii;:TM
k-pai*; toma piiblicu a homo|iiii.iÇ,ift d-* Procexu | iclU-.nVnFieiiicv Ppcsctivúal Keÿj-nro Je Prvvus ]in nI v iij] 7 que KVC CKIIMvemrdora Jos I.IHC?. I>l í>2, it.). U4. v>5 c U6. uom u IIKIHH rviv,n -.nu
Imo u cmpiesa: LLETR<»LHiHiÇOMIRClíl JJF. II \ MINAÇÃÔ I.
SFRVfÇOS ITDA. ru- vql<jr tcãill ik- RS iSfHKlfX: n!v/oito mil
íVíU-í. Li lTIi 62 nu i»:"oi HJIJI Je R.5 ft)ft(J9/JU (irinlíi c :u« c mil
reais?, L.OTD 03 emit n wiJi-r ln;al Jc RS I
ftft fu;n nliJhiu c
novccemos e cnuiuçnra :i»r reuisi. (.{FfF 6-1 com o valor tola' J,s IÍS
K5.1JiH>.09 O-IK-IUíI e tinto mil uvi-O. LOTL J)5 tom » uJnr ímal do
RS 42.0IHi.ft1> tqiinrcniC v* dois ml icai.s), [ (>T£ 9r> com u valor imnl
Je Rí líiftlRkW iJexoilo n.l ícaisj. ieíere::le ao lkisvessi,
H4" JIH 7. iiijn oNji-ru i- u cnriliuluiiiti ;U- nillJUesa esjiL-nali.Mik: nu
oriruni/açãu dc dcnio>. im lumtLu .dlUcviniCrtlo e nninliiwm dc lix!:i
vsín*ti.ita e pcsÿrul nççfs>a«oi rsira utcncc» CIS demo -.in Jo M ti¬
meipio Je Iliotii.iriy Du.
|u ntexso h. iixlm i;* euo*ntr;i-x--' I OIV i |xi;t

ltatuincí«:.2

:IIM*

\* 2 1 20 1 7

i) MUII.L Í6:II ne FvnAjK»! K. JIPí»VS ilr <eu RrCsSOc'rti Ofieiiil.
público 1|«JC nv JÍU 15'ftfi '2017. -ii* 15 bOUunri , rm erulcrcço. RL,I
Arclpirnedc1- Ma: tins, 575 Centanni JiimÿiMili*. B \,
icccluj.ÿ
921 2917, iemli» euum
propostiis rcliit.iM!. m.» Rrec.io Prestucml
Jc Jinprcsa paro preslnÿo dc servi v->> dc hMicúo
obiciii:
CL- Irr.prei-surds, vjsandti Hli-mii-i ns deiniiiulns J;is Si-eielnrii-.s no Mu¬

-

-

CoufraUv-io

nicípio Os ir.1crcàxadr>íi piHk’r6<- laser a ICUUM J*i CIII.JI na bala dc
Suncni itoruiénoa de Licilpções nus dia.s i.lciÿ tio lmrât:o de
<J/iri:llOn:.n UM lilvftfljiun.
adquirido, sem cob/ac,i> apenas i» custo
efdivo dc rcproJilçiio, LQSO lacorãi, MOIOTL-S infonnuçftci poJcràu
ob|»Ja,s nu endere.i-ri aCuim referenciado on poln e-maii: liciucuus-

-

nw. 'ni. pçvbt a

XKiixkilit nJ,

inicrcs-si«E»>.
ÇL.M UIR

XVJSOS TíF UnT vCTO

lOíil.L

I1H7

O Mullivipio dc l-un.ip-dis. iMiMscs dc sen Prepocho i fficui.
ton:a [yàNico que no du 1 5-0H' ‘“0 1 7. xs IfthOftmin. mi emlenrco Run
An huiiedes Murtuix. 525 -CeutLuro- Hwi.'ipol ivBA. Si-r.in ii-uebidas
pruposl.K rckmvo5 an PrcyJUi Prcicncjal nf 022 '791 T, lendi* enmo
libjettv Coi-.lralaÿàu Ue empresa pata fresUcio de ?c r\ «VD-I de in,>n.;tení,-ã(' c 'ecarÿas de inijiressiÿas f-eileili-eiiti-ir in- Munu'-.piii dr
builápolB. Ov iulcrcÿ-iulOk podcTin la/ci o Icilui.l Jr, ciJil.it L.I S.ihiilc
Supeiiiilendcncia dc T cila»;iics nos dux ule.s up huurio Je
ilHhrrNlft-.iu js 12li:ft0mi.-.. Sc adquirido, xcia iiHiudu a:'L-iu< o I-IKM
ctciivu iC- JcptLHlUiÿ.-ln, cob.P oCun.l Mainrc.s uiluiniac-ics po.Li.’io sci
ot-fxki« no endereço aciim relcrcMc-jJi> itu pdo e-mail: IK.II.ICUH.1pol J-< -ÿm.iiI.com. As demais raxes Jo renonie serio pu‘sli.-:id,« rio
ClOM. no s,itc wv.iv.oinapoL-i.lvi j!.ovh.
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PRE.OKD i*Rr.SLvriAi
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-

cial.

*

AVISO

#

pfilis /i-ÿnaiLvnin. As demak faÿes do cvrlnme SCtno piôlieridi* iv*
1 X.1VÍ. im sile vww.ciiiií,psj 1 1 v h,.. jjov hr Kxinàpulix - HA. 9i dc Aÿos|n de 2ft 5 7. Sand..i Muni RucJi.i <Jc Ohseiui Rann-s
I'n-.meiu \ »1.-

- .

PRFÇ. \l)

/,5V

/SS.X U'/./MV

Coutr.am de n* 73- 20. 7, UDSf>N SI].\A DA CRU/, tm.cn to sobjí o
C\T‘J V" 7 7. Mift 4 60;JOftI ? 9 çyjo objetu é coutrntueâo de emp'esa
p.ira ti Idriiecimento de pú L-n t\. iihmeiittc.Oh pau alendei d> uccessidades da Sccrctanÿ dc 'jaúde ilc Mumcipin dc Entre Ki«s - IL\
Valor RS MdlWUI. Vitéucie de 16.06 ?tir a 1 6 1)6.741 1 . Fmre
Rics. lo dc Jÿnlro dc 20 L*.
Cuiitrato de u:' 2 -'20 1 T , FílSON SJU.VA DA CRL'/. iiiSCiilo s.ure ii
CNPJ N'-' 27.4fi0.469-TM)(jl-Sft. uijn i-Ejeto ê ii-iltj-jUici-J dc empix*\.i
par* 6 ldmecinieriu) dc
idinuMiricios para lUcnitor as ncl•eÿskladeÿ da Sr-cictnri ii Je Saude iln Mnriieípin Jc Filtre RNIL * BA.
\ilur RS 9" 340,80. VijrênLi.i dc 16.ftu.20l 7 a 1 6.06.2')]*. Lnúc
Rios, 16 do Junho de Joi".
<01IIutu Je .1- 24 2917. I.C. SANTtJS R FSTAUR ANTE LÍR ELI
MU. inscrito sufcrc 0 CNP.l N‘‘ 12 794.036HXJÚI-' \ cti|u ubjclu ò
vnimiiUy-ão de e-illpresa pura liirnecimento de letoiç-iVs fl-w Diitrrtiis
Jc SIIIXULUI. Puno Jc .Sinupc c JU Scdc iln M„nicipm dc Eãuc Rios
- ft A, pÿu ieix-idtiresf prr sLldui-ei Je sei-viçuS 0 CuoSUMores quando
cu» exercício das y.as tutu;ões nestas ’.ocalidades. Valor Ri
)r’4 74U.OO Víi-inciu dc l6t>6.2£>l7 a l£'0u.7tll8 Eritru Rms, ‘6 <lc
Jilnho de 20 P
Contraio cc ““ 17 2d] 7. JC.'. SANTOS RtSTAl.RA.Nli-. E.IRU1J
MH, inscrito hotu-e o rST.T N* 1 2.7l>4.l}>6'W9l-'à. ai|o ohjw> i
conuxnÿo de emprega para fornecimento de refeiçbes ws Djÿiritos
de Sulxiúim, Pano de Sauipe- 1 na Sede do Mamripin iic F.nire Rtos
- BA. pÿri xeisiJuies. piesladurcÿ Je *.emi,'o> e ciutstdtures q-audt,
om cscrctcio J-AS h-aos rimçòcs nestas locaLdudci. Valor Ki
174. 2441.«>. Vi-Eiicia Jc 63.06.2017 J IJ5.ftii.70 1 S. Entre Kuiy 05 Je
Junho Jc 20 J".
Conlfjio ce n' 73:201 T FR AVIC,'A COMTRCIO I- SHtVTCOS LTD A
ME III-V. nm .M.-liie u CNPJ N" 97j>x6.924 ftfti)1->4. cu.o oliÿcu é
COHLUIAÿU dc omiircia patú u foniccimcuto ite fuiios do a.ri ideio tvira
1'eM iviJ jcen. cveriMix e LII me morrões Jo mnrucipio J*- E: tre Rios DA. Vjiof í 31.575,00. Vigcncun dc 16.06. >ft a 3 6 08.20'.". í nire
Rios, 16 de Junho dc 7.0! 7
Comutu de it 40 ZCI 1 7. JB IXi'i SANTOS EIREII ME uisCiilo >OIJIV
o CNPJ N': 2..? "5 4Jl> 0iX>l-S4. ctiio ubicio c coJitrataviu ilc cm|X«a
jiaja prextji.-í.ii i!<- .-.ei'V \ux ik apresenraciVi irtisliixs Juiante os rev
icjm jutunos do ntiniicipio iL Enlrc Jiuix DA. a sev IC.IJLJKíU r.os
C»os 2.L 24 e 25 Jcjtlnho de 7ft 17. Vnlt>r RS JS.OiTUÿLi. Viginaa dc
ft" .06.29 1 7 o 07.0H.2d 1 7. Htltje Rjos. 0ÿ dc Junbo d; 20 J 7.
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Docur'.eNro

aiãinçdo

n P.f M*L LLsSA I

f>l Ol IM IR

\

PRLFFJTIJRA MUNinPAÍ. DF. KJ A POR A
AVISO

1)E í

ULDEV I\MF\TO N': 3/2 tH"

O J .itido MimiciptiJ dc SuiT-sL «A: J{í,ip.-iv. - K.\. .Jtr.jv. s cÇoinKÿm Pcnii:i:-i-nu- tk- f.:cil:!v:Vi, injIiK-.iCe. pel.i Poit.i i.j •'' 2'21>l'r
Je ti4 de imiein» iic 2i»i‘. io:iií> publico :m.\ micrtrsMifli" o :ct cbnuL-to ca JovlimcJiracik* par.i crcilcnci jrnen tn ria cila ilc: ! i,-'i.iç,io ;
iTmluiov da Prrfcitur.i Mniikipíil Je Ii'apuri - Hxl-.v. >n;n sete ::.i
RrocJj HefuarHo Jc DriH>. nT.V» - foniio. Jgjpmll - jjniii.i. ium<- -i
Comissíio Penijueiik- ite J iCiWÇ.Vi. u paitir di> Jiq d5 hs 2ftl 7. >K>
biHÚTÚ? cn1ie

iJShiXJilliil as lèJlfMJuiiii.

dimlalmniite conlorme MR

nr

ale n C.iu 3ft'í?K 'Jfti- riijn

2.2JKI-7 Je 7ã\Jÿ '2601, qac iiistinn a

Infrj eslmliira Je f'haves PúbJicas BIHMICUII

- KT-Dfasil

