v8»

Bn
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO n° 023/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI
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 CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita
no CNPJ sob n° 24 313.1 17/0001-93, localizada na Rua Castro Alves n° 278, Centro, Aramari - Bahia, CEP: 48.130000, neste ato representada por VALDEMAR OLIVEIRA DA CUNHA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG
n° 02.384 122-29, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 251.212.785-00, doravante denominada CONTRATADA,
doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.° 156/2017 e na Licitação CONVITE
n.° 023/2017, 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.° 023/2017, e fulcrado na Lei 8.666/93,
e suas alterações posteriores
CLAUSULA 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 CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - ME realize a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DINÂMICA INFANTIL, NA SEDE E
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CARLOS SOUZA SILVA, EM SUBAÚVA - ENTRE RIOS BA, na forma do Edital,
conforme solicitado no Processo Administrativo n° 156/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e
adjudicação no Convite n° 023/2017
2.2. - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal contratado, no que tange á
transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como, também, taxas e impostos que venham a incidir sobre o
objeto deste contrato
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.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DINAMICA INFANTIL
LOCAL: RUA SENADOR EDUARDO VELOSO, S/N°, CENTRO,

ENTRE RIOS/BA
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

1

COBERTURA
Revisão em cobertura com telha fibrocimento
_ondulada de 4mm

1,001

UNID

m2

QUANT

348,06

PREÇO
UNIT
13,05

VALOR
TOTAL
4.542,18

8,13

4.542,18

8,13

(%)

fig
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2
2.001

3
3.001

4
4.D01

5
5.001
6

6.001

6.002

6.003

6.004

6.005
6 006

6 007
7

7.001

Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 73/48/60
2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Revisão de ponto de água tipo 2
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Ver. 01
PINTURAS E TRATAMENTOS
Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa corrida, lixamento e retoques
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos,
com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido
selador e 02 demãos de tinta pva látex
convencional para interiores
Pintura para exteriores, sobre paredes, com
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico, 02 demão de massa acrílica e 02
demãos de tinta pva látex convencional para
_ exteriores _
Pintura para superfícies de madeira com aplicação
de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01
demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta
_ esmalte ou óleo_
Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies
metálicas, exclusive lixamento _
Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta pva látex para exteriores - cores
convencionais (muro) _
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos,
com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido
selador e 02 demãos de tinta pva látex
_convencional para interiores (LAJE) _
DIVERSOS
Limpeza geral
SUBTOTAL

_

m2

57,42

63,25

un

31,00

63,20

3.631,82

6,50

3 631,82

6,50

1.959,20
1.959,20
373,38
373,38
344,58

3,51
3,51

0,67

un

6,00

62,23

un

6,00

57,43

344,58
44424,32

0,62
79,53

m2

774,43

6,67

5.165.45

9,25

m2

774,43

20,41

15.806,12

28,30

m2

365,75

32,77

11.985,63

21,46

m2

75,60

39,61

2.994,52

5,36

m2

18,67

13,13

245,14

0,44

m2

323,56

13,68

4.426,30

7,92

m2

186,24

20,41

3 801,16

6,80

584,30

m2

449,46

1,30

1,05
1,05
93,50

584,30
55.859,78

0,67
0,62

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO CARLOS SOUZA SILVA, POVOADO SUBAÚMA, ENTRE

RIOS/BA
LOCAL: POVOADO SUBAÚMA, ENTRE RIOS/BA
ITEM
1

1,001
2

2.001
3
3.001

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNID

QUANT

PREÇO

VALOR

UNIT

TOTAL

COBERTURA

Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo
canal, 1a, com reposição de 5% do material (Rio ; m2
__
_ Grande do Norte ou similar)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Revisão de ponto de Iu2 tipo 2, em teto ou parede
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Revisão de ponto de água tipo 2

(%)

10.815,37

284,53

451,77

23,94

10815,37

284,53

un

36,00

63,20

2.275,20
2.275,20
311,15

59,86

un

5,00

311,15

8,19

62,23

$

59,86
8,19
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4

4.001
5

5.001

5.002

5.003

5.004

5.005

5006
6

6.001

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Ver. 01
PINTURAS E TRATAMENTOS
Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa corrida, lixa mento e retoques
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos,
com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido
selador e 02 demãos de tinta pva látex
__
_convencional para interiores
Pintura para exteriores, sobre paredes, com
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico, 02 demão de massa acrílica e 02
demãos de tinta pva látex convencional para
_ exteriores _
Pintura para superficies de madeira com aplicação
de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01
demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta
_ esmalte ou óleo _
Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies
metálicas, exclusive lixamento
Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta pva látex para exteriores - cores
_ convencionais (muro)
DIVERSOS
Limpeza geral
SUBTOTAL
VALOR TOTAL

___

un

5,00

57,43

287,15
287,15
43.395,31

1.141,63

7,55
7,55

m2

936,70

6,67

6.247,79

164,37

m2

936,70

20,41

19.118,05

502,95

m2

265,52

32,77

8.701 ,09

228,91

m2

114,57

39 61

4.538,12

119,39

m2

15,78

13,13

207,19

5,45

m2

335,02

13,68

4.583,07

120,57

m2

1.094,00

1,30

37,41
1.422,20
37,41
1.422,20
58.506,38
1.539,17
R$
114.366,16

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- Prestar o serviço, conforme Termo de Referência e mediante requisições do preposto autorizado;
II- Assegurar a boa qualidade do serviço,
III- A CONTRATADA obríga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos locais das festas;
IV- A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados á 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;
VI- Executar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência estabelecido neste instrumento,
garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade;
VII- Atender no prazo estipulado, ás ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;

'
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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,

d) Nao 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, previdenciários ou
tributários decorrentes da contratação de mão-de-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;
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

EXECUÇÃO

5.1. - O regime de execução deste contrato será parcelado.
CLÁUSULA SEXTA

- VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 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.

títtt?

a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
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$ 114.366,16 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos).

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,
calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

serão

efetuados e

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

8.1.4
de requerimento.

- A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da
proposta (sessenta dias), o termo inicial do periodo de reajuste será o último dia desse prazo.
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. -Aplíca-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.
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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 á devida correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentaçáo 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/fomecimentos executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO
11.1.

- A despesa correrá por conta da dotação orçamentaria:

Projeto/ Atividade: 2.042 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 01/04/19.
Projeto/ Atividade: 2.045 - Elemento de Despesa: 3.3.9 0.39.00 Fonte de Recurso: 01/19

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 indenizaçáo, nas seguintes hipóteses
a) Inadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “Ordens de Serviços/fomecimentos’’ 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;

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 cabiveis nos casos enumerados nos
arts. 78 e 80 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94.

!

if
V

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

- ALTERAÇÕES

13.1. - Este instrumento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art.
65, da Lei n 0 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 á CONTRATADA o pagamento 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 possivel

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADE
15.1. - De conformidade com o art. 86, da Lei n.° 8.666/93, atterada 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 virgula 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
prejuizo 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 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;

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;
c) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato por violaçao 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;
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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
sua ocorrência e reconhecida pelo CONTRATANTE;

maior, alegada logo em seguida à

d) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS;
e) aumento das quantidades ínidalmente 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 exercé-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.

PARÁGRAFO SEXTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões
desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, 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, 05 de abril de 2017.
ELE 5 FERNANDES RODRIGUEorSIMOEsT
MUNICIPi 'CONTRA'

PLEITO

TESTEMUNHA 1ÿ
CPF: LJ
• iQ;
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CPF: nfcf). S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
AVISO DE

SC IÔ:

.68296.60.

Lerá-w: 155.25 4.40

.

(,’ipini uroaso - liA, 14 iL nil ha
2iHV.
TIAGO FERREIRA DÀ CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PRFC.ÀO PRESENCIAL (S" 53/2rL7

ioinu público uo dia 28/07/201 ts w Llh, em íUU «de d4mintffraiiva. para Cunimcaÿilo dc cmprcii cÿxtrializada
lamc-

cimemo dc veiculo auiamniiv» capacidade yara 05 (cinco) paÿagcUt*, confonuc capodUcKÿcs c cõndifdej comiam», do cdiial c do

iwceaajdadeit do município de
tem» de refarbxia a fim de awadec
l.'ietty DantHN'HA. toníúmie eapeciticacôe» e eondiyóe!' eonsOml»
do edital e do turma d* referência a Fm dc atender as nvceÿidailew do
município de Clouro Duntaa/BA. ijue pocíorí aer solicindo junto n
nnirdlir.itai'aiyÿuirHil.com

M

Ihína público no dii 28.ÿ07/2017. ia J3h, cm auo cede admmistreliva, para C-Onimiôí&o dc empresa CspCCialLedda no faraccõnentâ da notocleleta, ccutòrme «pedficiííur e condiÿÒM «MIHtanler do edital c do cenno de i'cfeiéiKiu a íim de atender as necetwidadei iki município Jc Ciçein Dajitaa/BA. oue poderá «w *>•
lieítado junto a Ct»rni>sâ» de liçitaúòes aitltét
crtacaiyígmail.cryv. ou celular í . 51 9970J-6«i34

uo e-mail: nimrdlL

Ratificação da Dispensa dc licitaçio sob o N* 72/2017, com
ftikro np Art. 24, Inciso H. da Lei 8.666/93, em favor da ANA
HILDA MOTA OLIVEIRA, rásuiio sobre o CNPI: 15.222.20ÿ000 1
3.*, nyo objeto t a Contntiaçáo de empre&i pan AÇúisiçlo de pas¬

Toma público no dia 28/07/2017, it I5h, cin sua wdc admiaiiixaliva, para Conlralacáo dc cnqwcia japjL-ialvoíla no torrw;
cinuinlD dc maiLriait rádiípcoaávÿ na c.tcuis'Au ik acúc-f juíiln á
itençío bãí-ica Municipal < da unidade liostuiaLr. conforme »p«dfkavW» c uondiÿuea ninÿtait» da edital e uu ícrmu de rrffirána a
fim lie under Ui tleoosjdaden du município it Cscew Dantay'BA.
que puUurá nvr Kulíinptdu jiritu a Curnitoâo de liritavõeM aíraiéf, do email: pmuiIlhÿiacauÿÿmBil.sxvnt <xi .-eluiar (7«1 W70|-h6?4.

PINTURA DF MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA Valr* RS 95J.n7K,HO.
Vigência de 04.04.201? d 04.04.20 18.

AVISO DE UC1IAÇÁU
PREGiVO PRESENCIAL Ns 16/2017

-

Contraiu de N‘ 0W/201 7, A SALMETRA DE ARGOLO JUNIOR
ME. inseri to wdxc p CNPJ: 09.441.1 7<v1>0C 1*53, cujo objeto é o
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA f> FORNECIMENTO DE
PÀCJ PARA ATÊNDLR AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES¬
COLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ENTRF RIOS RAHlA. Valor RS ?9.2nO.OO. Vÿigôncift dc 1 0.04.20 17 a
10.04.2018.

Contraio dc N* 011/2017, MFDFASP SERVIÇOS E COMERCIO
LTDA. Iiibcritg »ob»e a CNPJ: 03.9Í5,967/«WI>]-S3, fuja objeto é u
CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DG
MATERIAL PENSO EDFSÇARTAVFIS, PAR \ ATFNDFR AS NE¬
CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAúDE DO MUNICíPIO DE
ENTRE RrOS - BAHIA. Vjlor ft* MK. 101.00. Vÿêncíi de
Cuncrato d< N" 042 201 7. BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DF
VfFDÍCAMFNTOS HOSP F ODONT ÍTDA. instilo íi>brç i> CNPJ;
07.580.Ki7/0001-18, cujo wbtóto ú o CONTRATAÇÃO DE EMPRE¬
SA PARA o FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E DES¬
CARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE¬
TARIA Vt SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENTRE RiOS - bAhLLV
\aiôr RS 59.400.00,00. Viÿúncia dc J3.0420J7 a 13.04,2018.

-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ti* 34/2D17
O Município de Coaiscç wraa público que realírtrí no dlâ
2K de iillho lie 2017, 09:00 hs. tó :yrau do dispoito na lei federal
10.52002 r, na h. K.666/4J, 1icit*vãn i* raiNlalidjulr PRECÃO PRE¬
SENCIAL n. 34/20 1?,_ cuirt
i a CwnixwS» de Empíe« E*ÿ
pecalizad* para Aoukiçío de loiOminaltoR Musicais, c At»sAri<K
pero Banda Moreira. Editai no «tor de liciuiÿíeí, na AV, Avenida
Jurocy MaÿdhAes, 2ÿ4 Centro - Coarjci /BA- Cep; 45.638-000, dos
08:00 is J3:00 hora£. e-maii; coml»acF,licEiacau.coaraci(a,hcjt'

-

mail.cora.

AVISO IW. tllSPRNSA fíi, UCUAÇÀO X' 64/2017
Kalilicaÿio da DlTpcnso ik’ huiUiçio tob O N* 64/201 7, com
fulcro ao Ari. 24, Inciíu II, da Lei S.666/93, cm Cavai da GJLVAM
SILVA LEAL ME. idÿíilo <mbiv o CNPJ; 16.434.337.0001-17, LUJO
objeto i o Courrataçio de empresa para presu(4j de íeiviços conteçác «.ÿ apliaaçãa dc livirut. painel c placas 4c ACM, no portal da
enJreti* íA Cidade de Lulre Riot Bahia*. Valor RS 7.ÿ00.00.

I:run1 REOVBA. 13 dc julln> ric 2017.
ELIZIO FERNANDES RlJDRKA £S SlMto

d< julho dc 20. T

TATIANE S.C. BATISTA
PreÿoeiiTi

Praleív

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N* 67/2017

AVISOS 0£ LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL IV1 45/7017
Pmiaçio de seniço

Pipa, Abcmnr das

11* looaçiú
pR»fto«aa: 2ÿ07:2017

Rmitluavia Je

« caminUo TOCú
á* 08:30 li.

- Tipo

PREGÃO PRESENCIAL K* 4W20I7
PrcsÿvSo do sorviçot. de exantea- cttêdk'o« de olu cor.tplolúdede. Abertura du4 propostas: 28/07/2017 As 10:30 h.

de liciUcfci M>h u N1 67/2017, corn
H, d» Lei 6.W69J. em lavor da C S

bllcru nu Art. 24. Tncisp
VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrilo aobre 0 CNPJ:
U6.lX5.U75/XlUCl-70, cujo objeto ê a Contratação de agência de via¬
gem para ilisponibilizaçao do pacote contendo passagena 3 r«< ida t
votta hreçpcdaçem c translado, para 0 Chefe do F.tosunvo c Sccratirio
Municipal do Adrarâiatraçiíi para parijcipnrcm da XX Mschÿ era
deteta dia Município*. Valirr RS 5.678,40.

Entre Rtoa-BA. 1? cfc jtillio de 2017.
ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES

PREGÀD PRESENCIAL N- 47/20í 7

Prefeito

Aÿniriçiu di coniputador». ijnpieaunrex

c e«tahill&ulfirec
para a Secretaria do Saúde. Aberrara d« ptopostaf: 28/07/2017 ús
13:30 h.

PRECTÃU PRESENC.TAL N* 4X/2UI7
Ai-nisição de msteriai* de

1: marinho

pora

1: litre Raí hA, i\ ck julho di 2dIV.
PI I7TO FERNANDF5 RODRIGUES SIMÚFS

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÀPOL1S

Com ram A: N" 42.1-2017. CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIREL1
ME, invzivj subie u CNPJ: 24.31EJ lWH»1-Mi, cujo ubjeto ê o
Contratação de emproa para Serviço de Engenharia para Retbrnw da
E»coU Mmkipal DinJraica InfcndJ n» &cdc c «cola Muuivipal Joio
Carlo/. Soueá Sil>â ora Subauma, na cidade dc Lotro Rio> Dtduu
Vafor RS 1 14.360, Jfi. Viÿrnei» de 04.ÍM.20P a 04.(17.20 17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARAC1

- BA. I?

-

sagem aérea r hmípcdagein par* event» n»s dia* 27 « 2* de ahril o
FNDE rtn ação. que i voltado para Prefeito* e SeerelArius de Educaçaii de todos as muiiicipios da Bahia, seduid» iiu Cidude de 'Vitória
dn Conquista - Baltin, cum o valor de RS l.T4fl,lS.

Conlraio dc N- W8/2i>J7, NOVA INFRASERVICE SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA
ME. IniciilQ vltorc o L"NPJ:
l2.JH.063A]ft>l-tfcl, cuja nhiem é ri CONTRATAÇÃO DC EMPRE¬
SA PARA PRFSTAÇ50 DF SFRVTÇOS DF PODA DF ÂRVORFS,

-

icato DgjuasBA. 17 de dilha de 2017
MAR.ILIA CARDOSO FONTES
Fregueim

CoèiALt

GinlniUi de N1 007/20 P, AR AÇAS TRANSPORTES LTDA EPP,
inscrilo sobre o C’NPJ: 17.433.260/0001-53, cujo objeto é o CON¬
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO PH SERVIÇOS
DC LOCAÇÃO DC VEÍCULOS LEVES G UTILITÁRIOS MÉ¬
DIOS, PARA ATENDER A$ DEMANDAS DE DIVERSAS SECRFTARf AS DU MUNICÍPIO DF FNTRF RIOS Fi\HlÀ. Valor
103.200,00. VigÓKM dc 12,WJ|}17 a 12.04.20 1B.

Pivfeiw

O MUNICÍPIO PE EUNÁPOL1S, atra\'w de seu Pí?jj«iro
Oficial, tome público que no dia 3J/07/2OI7. às O9hO0m»n. no en¬
dereço, Rua Archimedes; Martin*, 525 Centautu Eunápolís/EA,
xarto recebida* propixttw nelttivna ao Pregàu PnoueiKual n*01t/20l7,
tenda como objeto: Contratação de empresa J»n* fumctarnanki de
medicamento» nío integrante» das. relaçtat oficiais do SUS Sintoma
Úrdco de Saúde (RBNAME/RCSME/REMUN), |ii» fornecimento a
paciente* era cumjwmetoú Á* decis*V* e semeuçi» judiciais). Os

-

-

-

interessados podurito Dtacr a leitura do cdiul na Sala dc SupcrtoicwJdm'in dc Licitóÿía» a-M dias úteis no horário dc O&EOOnun
1?h:00min. SC adquirido, serf crfftado apciun o custo efelivo dc
reproduçío. CPW ocorra. Msóorcs infbnnQçdcs poderio sor obtida* ou
úuifctuça *cima referenciado ou pdo e-mail: lícmeunapotpmoil.com Aí demais Rise* do eename serfo publicados no
ÍX>M, na sile ww.cunopolis ba-gov-hr,

13.04.2017 a i3.04.20l 8

PREGÃO PRESENCIAL IV 55/2017

t

AVISO DE DISPENSA Ot UUTAÇÀO Nr 72/2017

-

PREGÃO PRESENCIAL N“ 5*2tl7

N“ 136, terça-fcin, 18 fc julho de 20J7

EXTRATOS DE CONTRATOS

-

PrciLoeiiÿt

Cumiuio Je licit* yOcs através Jo e-mail:
celular ,75) 99701-W34.

3

PREPEJTURA MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS

RETIFICAçãO

A P.VICG retifica AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E RE¬
040/2017,. publicado no
SULTADO PKEGÀO PRESENCIAL
DOU. N* 126, UHVfl-fcira. 4 dc ralho dc 201 ?, Scçilo X paÿ-1 79- Onde

- seçio

Oficina* dos

CRAb. Ab«inra dss propootBa- 2XAí7'2fll" is 15:30 h.. na saln de
licitsçbw. P aça Pedro Ferra/, 23 Centro, onde rstão a disposição os
editais e anexos.

-

AVISO HF DISPENSA

1)F

LICITAÇÃO M' 70/20 17

Ratificauilo da Dispensa de licitavÿo &i>b o N* 70/2017, com
fuLio no Ail- 24. itieian li. <Li Lei Í.WifvVA. cm fuvor dn TRINCA
ESPORTES LTDA EPP. inscrito sobre 0 CNP.l: U2.WC.*tfUttl|-tf.
euju ubietu é a C iMflniliiv'Jkj úe cmprenii {KITU 11 famecimeniy de
material espOitivo em alendimeuri> avs eventos da Secretaria Mur.icipol dc cultura, cspoitc c lazci. Valor RS 7,70“ .90.

ralho th- 3017.
MARCOS AUKÉL10 OLIVEIRA MATOS

Entre Kit»-BA. 1.1 dc julíw dtf 2017.
CUZIO I CRNANDCS R00RlGl. ES SlMÕLS

t'rru>x:i:t*

Prefeito

F.pe mulhada -B.A. 1? ije

bate documento |podc scr vcnficado 110 endereço decrÿtneo bttp:
pelo codigo 0003201 7071800154

uipr/bc/aIU:acxtxkiauJ,

tmiipuMU. 14 tie julh, tk- 2017.
SANDRA MAR A ROCHA DD OLIVEIRA

R-AMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Fatram <tc Contrato 1C l?23 '301 7-PA 0987/M17-Ç humilda Pública N»
002/21)17

Coraratante; Prefeitura Municipal de Filadélfia, Contmtedo; ABSOciaçio dos Quilomboias e Agricultarei do Povoado dc Riacho do
Muhingn. peinoa jurídica* CNPJ N1 2L.685.6i9M)OOU62, dssinattira
dn cuntrato; 2X06.2017, ViÿSncta: 31/121017 Valor Global £*iL
mwJo RS l?8/r50,00. Objeh>: fomecmieuln dr
alimeutickw
iliL i(UÍvtJÍTUra fiimiliar para merenda esnolat. DomÿAo: HS.OK.nft.
*
(i9H7/2(ll7.LTiam»mentu PúblKu
2.020-33.903000- I5AII0(I. PAN'
Nri 002/20L7.

Extraiu du Contraiu TI* 1 222/20 17-P\ 09S7/20l7-ChB«ioito PõNlcâ N*
002/2017
Cuntraiantc: Prcfciujra Municipal dc Filadélfia. Conlnlad»: A«pc/açáo dos Pcquej»s Produtores Rurais do JacanE, petisoa jurídica,
ÇMW N» . 02.529.421/0001-30, a«írt*tu.-j do contrato: 2(WXWOl7.
ViKBdCia: 31/12/ 2017. MiJn, Olnhal Estimada RS lOO.O0o.ij». Olv
jflti; fnrneCimettO de
llimrntiLÍM da agricultura familiar
merenda escolar. DuUçlu: 05.0ÿ.00-2.02»- 33.siri.30,00{nn
15/010» PAN* W87/20l74'banuitMnto Público N* IX&Z017.

*

Extrato dc Conrraio irimÿOlT-PA 0987/2017‘Chnauda tbiblica N*

002/20 17Ccrafraíamer Prefeitura Municipal dc Piiidcltía. Contratado: Cooperariva Ajpropecuirio do* Aÿnculiuict Puniliarca da Regiio de Trecé •
CNPJ N1 ?I.72J,3W/000I4Í, iu»initunr <io contrato: 28/06/2017,
Vigência; 31/12/2017. Vtdnr Gluhoi Ertnnado Ri RS 18.000,00. ON
ahmentickM da agricultura familiar
jrto: fivraecimento dc
paid a merenda chutar D»t
fl5.ilX-0O-2.n2lL33.9ri.3O.nO15/0100. P A NJ 0V87/2»17-ÇlmnuuiWMhr Publico Ns 002/2017.

.

Extraio dc Couitnto u9L22ÿ2017-PA 0W7/Mi?-Chiuiwda Pf**lica N!
002/2 017
Contratanre: Prefeitura Municipal de Filadelfla. Conrauadc»: Çoopootiva de. Produção Agtopeciiáría da Jiló ç Rcgifo- CNPJ Nr .
0T4 17,579/0001-54. Assinatura do contraio: 18V6/20I7. Vqpfrici&:
31/12/2(117. Valor Global Estimado RS R$ 57860i>,00 Ubjcto: íorneci mento Je gêneros aliment íeioÿ da JgrictlImrd (ãmiliar para a me¬
renda cucnlar. Dntacirv 05.riR.ri0-2.02lV 33.90Ui lUV lí-OKkl. PAN1
I WX7 '20 1 7 -C hamamento Fúbltoo N" 002/2017.

-

Extrato dc Contrato
PA O987/20J 7-Ch*raado Pubhca
Nr 002 2017 Contratante: Prefeitura Municir*! Dc t-iladclfia. Con¬
traindo: C oopclDlivH dc ProduçLo c ComcrcialiÿAÇão <tç ProdlÚO» da
Agriculnmi Familiar do Mumcipip de lÿíba-BA LTDA- CNPJ N*
27.368. Ifjl/DOODI 5. Assinatura do (Ontmo: 2X/0b/?fll7. Vigência;
31/12/2017. Valor Global Ealimado RS 248.525.00. Objeto: tbme-

-

cimeido de
alimentkior da agriculture familiar para a me¬
renda oxolaf Dutaÿk): 05 0K.00-2.020-33 90 30 flO-15U1flfl. MN»
0987 '2017 Chamamento Publicai N» OU2/2llk7.

-

Documento usinado digitalmente conforme MP
biflaeÉiniiurt de

n» 2.200-2

de 24/08ÿ2001,

Chaves Pública* Brasileira

dÿC

institui a

- 1CP-Brasil.

