19

lê

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 023/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. - 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
FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME., inscrita no CNPJ sob n°. 07.086 024/0001-54, localizada na
Travessa Silva, n° 83, Centro, Aracaju - SE, CEP: 49 010-070, neste ato representada por EDILSON DE
FRANÇA REIS, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n° 897.182-0, SSP/SE, inscrito no CPF sob o n°
457.557,445-72, 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 parles 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 legai na relação de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.
realize o FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES, EVENTOS E
COMEMORAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA, conforme especificações do Anexo 01, deste
Edital, conforme solicitados nos processos administrativos n° 177/2017, a qual fora declarada vencedora após
homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 023/2017.

-

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 parles, na forma dos §§ 1. 0 e 2° do art 65 da Let 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 . - Segue anexa a este contrato a proposta de preços vencedora do certame.
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 material;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumpnmento. omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
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 às obrigações assumidas na presente licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operaçao 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 â CONTRATADA,
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;
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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 é de R$ 131.575,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e
setenta e cinco reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido
este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento
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 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
>2
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ESTADO DA BAHIA
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necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de re apresentação 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.

-

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.

- Os reajustamentos de preços do objeto a ser

contratado, quando e se for o caso, serão
vigentes,
disposições
especificas
editadas pelo Governo Federal.
com
as
de
acordo
efetuados e calculados

4.5.

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 CESSÃO. 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA

tr

7.1.

-

- ALOCACÃO DE RECURSOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

Projeto atividade

Elemento da despesa

2.028

33.90.30

Fonte de recurso
00/42

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÀO 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 indenizaçâo, 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;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
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
índependentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos
casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada pela lei n.° 8.883/94.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

- A CONTRATANTE

não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
terceiros,
que
ainda
vinculados á execução do presente contraio, bem como qualquer dano
CONTRATADA com
terceiros
ou
a
em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
CONTRATANTE
à
causado
prepostos ou subordinados.
9.1.

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
do,
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que
execução
paralisações
na
decorrentes de
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-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
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 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, 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 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.

v

wm
W|

m

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
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.

I

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 alinea 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
com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
conjuntamente
ou
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.

im

k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto
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
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° 023/2017

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.
(
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos
1

ENTRE RIOS/BA. 16 de junho de 2017
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Contra a dr n" 1S.70J7, J F TO VAN [7 A SUVA CAMPOS MF. Iiw:n7n
sobrr t> CNPJ >•' (AÍ.4W 4K1 own -7|. cui<i uhjrTu é imUriMcÿo dr
MttMCi* nxlisliron do c.m'.or /c Uuurte i ne epreirnlar no nia HI dr
iutil-o. no Oiiirim dc scnaria c 24 cc ‘unho. as 2’:Who:av cm llaca
Pirblicn dllLinlr ns eorricniomciVs dos irs(r |os iunim>< dr Fnirr R ios*
a 0k (IK 201". Enl;r
DA. Viiloi RS hO.Onú.lKJ. VijtrncM Jr
R ios, lid dr Junl-o dc 2<E"
(,’oDiram dc n; 27 2II| 7-1.2. MI-.Pl DlSTRUH. JIX>KA I.IOA MK
iiULiiliv *:i>hie i> f'VRJ AT 19 (i>4.iOCi'0d0'.-7J. rujo òRjeto r contruuciii' Jr r» f>ir-;i [XOa i> fonrcic rnlu cr nutenaJ dt l:ii>pr£i p.rvi
;i Sccicinrc. Jc SainTc Jn Mnuicipui dc E-IUK KIUI - BA. Valor R5
2íí.ifiW.Af. VLvrtcui ilc 24.<X. 201’i 2«.0f].2'U8. E:iIre RJos. 29 dc
Jiuiho dc 2bP"
Contr.MO (If,i" P an 1 7. X «Rt.il- SAVKIS NASl'IVILNTO 17 £ \LAlit H\HAS-M1; in>*nui x»ilirr o CNPJ S’" 4O.5“i.7'i|.ll0ÍH-5fv tuju
objeut c coniriiLR-iii dc c.np:cÿr. |XLJ O JdiucrinicoJo lie icslas: bn'iciis. |\irj .itci'.ilci as neccsaidjilci <li pnyul.i;i'ni carctuc Jc LiHrc
RiuS-BA. Valer- RS ti>.(»48,S0. Viirdocia Jc ul l«6.74l*- a Ul.lRi.7l' IK.
hnln- Rins. i>l ilr .P-.inlin ilr 2(1P.
CODU.no dr n’ 2tv:0P-L l. ARMAZCM VL CDMEROAL DE AllMKNTÍLS l I'D A - Ml- in>cril<i solve n t.'NFJ Nr iV.olW.JlW'dUOIIW, evio objrlo r ixmlretacúu dr riHp-riJC pern o foTn«;irtiroto ilr
JTi-nridS .iWninlii-iíK jvlu iLU:ildrr JS rks.r.ssiiJAlr.i ill Sirlturu Jr
Sailôf ik. M'Otquo dr Kntn: Rii'x - HA. Valor K> 2<9.1li)lk.(H).
ViÿenciP tie in.A»2i»P a n7.0b.20*.1C. F.r.lre Rmr. ft- dc JimKn dc

-

nw JA-JfiP. l-DSON SUVA DA < Kl /, invcritt» Minre i<
f NT-J N" ?7.40U.4Mj;il(>[i|-59, eilio ohjpto c contraincno dc rmp es.Jiiifii «I iLoireiniriMij ilr jti- TMI idiiiieulicuN |uiiu alniJn as urecííidadcs da Scciciuia dc Suude ik Mumcipi» de Lnlio Kiiÿ - ItA
Valtir RS ÁS.lRHVl<V Vit-rncu Jr lb.rRi.20P a K*.iRi.2f,l'i. bnire
Risis, IK tie L.nlio Jc 2 OP
Comr;uo dc .1" -PPOP. PDSON SUVA r>-\ n«7. inseriu* kiwe o
CNPJ N" 27.4<iU.4í4l.'(l0lH-5'>. cujo nbjelo r conlralaciin Jr enijvevi
par.i n fornecimento <le jjèr.eios- iilniientic'-OS peuÿ alcilJci .li nccrsiiiJjJcs JJ Seeretarij Jr SaúJr Jo Mnnieipio do Kiltie Rios - BA.
\alor KS 4 7. 540,8(1. Vipeneia iJe lfi.Uo2017 a 1 ft Oíi.ííHi f nnv
Rios, ló Jc Tenho Jc 70‘
dc
2 4 2 OP. 1C SANTOS RESTAURANTE EERELI
Mb. luiento ii/bie o C.N'PJ N 12. .,l>4 llUb'OOOJ- . 3. cupi> I'hjclo ê
iiml:aUk-à<» dr rnipirsa pau Inner imento dr irlnc'Vs nos ITistrhiis
de SuMÚniii, P> mu tie Siimpe c tui Jksle do MuJiieipio tie Finite KJ»IS
- HA, p>iu iCiVnlOrCiy fnv/tatk’tcs Jc SdMços C COnsUlldiOi qiuimlu
< .it caelckio dux Mii-s luix-fcx ttesias localitliidm. W.o. Ra
P4
\'iuOneia de Ift 0K.20P J I r-.iX>.70iJi True Ruis, I ft ik
Jir.ih-ti du 2(P 1 7
(’ontvaio dc
I72UJ7. if/. SANTOS REiSIAl.KA.NlL LlRJil.l
ME. in>cnro >t>lirr o CVP.Í Nv 1 2 704 l) Jft-XXn)i-’J. cujo oE’|rlt> i
CMillrauid.ki ileem jrru pnr.i fnr.ics iiva-ulo dr rcteiçdi» nos Disiriios
dr Su-Miinia. Puitu Jc SÿHITO r na Nojt- do Mnui.'ipiQ de lintre Rios
r conÿuhurrs quunJu
- BA. pmu srrxidoirx. JiiV'TSuliiic* Jr sen iiv>InnaliJadeÿ.
S ;.!ÿ«- K},
C:n eJtCTcic io d,ts
ftmeoLS n.slas
Ir 4.240,01). Vienna Jc 05.0ft.2lH 7 J 05.0SP0I8. FiU.v Ruis, OS dr
Jiulho dc 2JP
Ce nd..to ee r.V) .'HP. TkANÍ/A COM I It CTO 1-. SF-RVlCffS I in\
Ml nix. ni.i >i 4 1; v" 'j I NI’) N' 0" !/!<<•II?J l/i'n)|-i4. , u o ,.'liiru1 r
o OII:JUI>:LI de oni|uohJ pur.i «• SonkeiiiK'nlo i:e lueos Je aÿiiine pjjj
FistiViJinies. t-venifix .• i,oiii:'iiior.iss"ii,> ilo i jiii.a/pio J: J-.'iii" R i>> •
BA. Valiu- 131 57Í.OO. Mecneia dc lft.fft.2uP J Jd.Uii.20P. Imre
R iM, Ifi de T.iilio dc 2UP.
i\>ntrato dc n* 40.2'JI7, JR DC)ÿ SAVTf'S FIRFI t V1F UIMT'ITO .SOLUR
ô C NPJ V 2l.3"?.4fJj.0ll0l'Jii. euio obieui <i couiraiaeiu de nuptiase
pan picxlaeào dr snv.eos dr 3prrsrn!eçt'ies arlixJc.is tin mule os lrÿtejoi juninos <k nuuucapio cL Enirv RICKS • BA. a scr lcul.iai'in nos
liijs 23. 24 c 25 ilrjunfiftdr 20 P. Valor RS 35.4Ml.OU. Vieiricia Jr
0" .lift. 20 17 ;i tr.4l,V:ilJ7. l-nlir Kios, 07 dc Ji.nJio dc 2" 17.
Contr.Ho ile
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/51Ç.V
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SiinJiM Man KocJi.i de <»loei;.i

RRLl'blU.RA

DA CCNHA

ill- ,U'. •!•• .1.' Ji'J *
lait'vi.di:---*
S-ANDKA MAKA RTK JiA DL f>).IV KIRA RAMOS

PKLhXHURA MUNKIPAL IÿL [ EIRA DH SAM ANA
H;NIH) MLNinPAL. nr SALDI:
I:\U4AIO in,

mom

MHIIVO

Aditivo n" 3C2ii7lfll. Conlntanlr: lV.ilx.T-u'.idii Municipal sit- S.iiuie
ti;- FT- 1iii dc S;inht:Ti, Ohj't-iti O iiiiiriuru n M'JtlJ >|l 1 1 an; adiliwiir.
cum s.-'loi £lob4l Je Ri 297.148.24 filu/cDl'ÿ e no\cn1;i e sen mil.
prorcenio : qu-iivno r odo rcais e \inw c qeatro <ent,«usi

ninudo

|un iiuik f).' frrsi mrsrs, .i conl.ii do sru iriino Fnal. rrfererle ao perimJn ile 31 <r.f-2lll /i.»il. laid1 7. hindu que nn hjpiilcse
„i>nt ralarão Jc novo |>ic>taikit Jos «cevais - olijcro da c.vci!t«iKCú
rlrl»v;i ,1 irvi'titi ctnHts-.dral. dr mtirju c>’;ii <* iguiiint' iimUtii-lr mv>
uiiloi ik. piuecsso P 4085)7 2Ul \ |\ireeei n" lJ2ft F(i.VL,2nl
que nele
pc),i moanjJona ficul do \1un:ei?.u, ( unusulota
d.r Tjai -soin-cx Tc.ur;/iu;1e' f 'ib.iimx (,ldu. D<C3 dc Assjiiitluu: 'i Jc

dc

JiiJ}if de 25 '17

Ml NR1PAL OK I ORMnsA

on R]o pkKTo

\v IS4J I) F. KLV<M;A(. \(l

CilNCORRFNClA PÚBLICA S’ 3 201?

..

T'irfrill? J|| rrl ilici11ill ifc Í-UI*U"HI JO IS hr PIC’M. I-XIíAIO >:M
liahin. Lcim IIJICTO IUI pr.recer iuriHjeo da Pitki.rjie.nrin ficral tlo Municipio. Jeeide Rf V4XiAR. a T:ius\io n.i modc.itbdc Con. maneia
rbhlka DllS-JIlP - I’roci-sKi AJiuinÿiratixii n" l.lftL/UP. ..U
j;::i anjo a cmu/awcào ile acdiicia c.sjiccialií.ida ué
i:c :crviçoÿ rle puhlicidcck. no âmbito da Vdmiiiiairjção l>ir;-ta r (mlirria
Jo Totlrr Exnntii-n Municipal. IIO> Irmitis ilu l.ri Federal •••*
32 232>25Fd Tipo Tcemc.-i C P|VC<’- Duliax inliirtn.icões |kidcl4t> set
aJqun-kla.-i no srUr Jr Licitações, ns SrJr J- 3*rrfri(uNi Mu-.upuL
sil::uila n:i Pidçj J.i Matriz, n” 22 ou gvlu rrlr!‘i«:- |?“) 'f/l-.TJi

-

I m !' -J • j.-ii-ie J-. 2 = ! ’5
TE-lRMOMRl-.S DIAS Dl>S

PRfl 1'ITL’RA MUNKTP/U. OL. IJKJTIRAMA
\Ciso ni*. HOMtji i>r, \f so
PRE4JÀÍJ PRESENCIAI. N C 20P
f> Prufeilti Mimiei|i;il Jv 91»s*l >: aiici, no

lipn; Me.>il JTi:s'o OloHal. DbT-n*; fioaimmcit* du
piÿtaçio Jr vcmvoh cm rxamo dc EletrocjrJiojirjf.ij
5LC<jJ. HtTLILH. 24 htirÿr ,- MAFA. com rqmpiuivcn oi cm comodain
com loniecimemu Jc I.an dot itrnjiidos através Jc TelemrJiciua. vi>;IIIJO .Ueiidei a Srerrlaiiu Muiiiuipnl Jr haurir Jo Mume qua Soskiii
de Aÿccturr aÿ OÿiOft horav ik’ ilia lMTS. 201 f c scri. realiÿaiLa ua SJI :,
Je riíimuk-x Ja ( DPKI rui I'irfL-ntrr.i Mtum :pal. loi::-..: iV.irru Ailminislrdlivu Municipal, iflfftnntii.írs l”S) 327!-14|o ilu*. IW;(J0 his ãs
is:4'0 hora«. tduai n,-, Pxirinua VfumcipoL i»a ca Jo COUIKÿJO
PRNNATLCME Jr í icitaçao. ths 08:(K) hrs as 12:510

IJA

Tlÿ 208.2OU,

l-.ii.rliifr. *!;J Omh.i-B V 1" Je .IA1-:':?.- ilr 20 1 “
FERAN A NDA A POLI S ARID' <J AJ. DJ S O
ISsj-Oiiia

PRKKKTTUÍÍA MUNIU PA ( l)K FirNÁPOl.fS
WTSDS m l.reiTAC \i>
PRUÍÃO PRESF!\<’L\ I. N 21

tjt; diKiimenlo podo SAIT lorifii ido no endereçii cletróinuv bttpi.viiivw.in.ísiÿbrairiaíkiiLikJiiniJ,
pel.» iikiiÿ<i r>um:i>i 70X020H i w

ik’ii

ik-

»i|i|*

nft‘-

b-:cfte> lejiiiit íorrci publico a bomobÿjcái» do FHHCSM- l.k-iuitirio
Prcj:j.i Presencial RcjiistTii Je J'recos IIo 'U7 2il|) .|He let .- emuo
(riiieJt»T.i ili*s Lote' 01. f'2. ('5. UL 05 r
e«m u :i mr [>n\.i ;-oi
leno o empresa: n.riTROLKJHT 5 OMJ-.RCTf) UI-. IJ t \tL\À4,,Ár1 I.
SFRVK/US l-TDA. n.i saku tyial Jc T4S lK/lffiW: iJe/oro mil
ivi!:o.
ic?n).

1.5 ) IF. 02

INi

liiloi hiltil Jc R5

o»ii n i,iin;

3*f.iKif).0() (ti»nu c

......

::n»c nni

unci Jc Rft 1.ÿ51 ftftf.fto 5uiji milhlfu e
ml vcaisl. 1 OTT' (f-1 cs'm .i vnlnr mi.il ile RS
• j|*.- H-lal -A85 iMKi.Ofi foitrnhi r i i..ii> tuil ir.i'F. LOTL 05
o x nl:-- -oial
RS 42 Ofift/i1'1 iquwen.:! c d;'i> mil NJI>|. I OTft íbi
MsDOO/K) iJtAii» r-i-iI ieais|. icinmic in» l'rm-5'O "*
Jr
liÿ-'lllll. enjn o' 'it'll* é ;i itmfirtlxiim It- I'lUjUesa i*s]Hvia5i/:uli: ii;t
t>:LUini/:nslti tic evcnlux. ttuluincn iomeemienl»i e ninnlnecm ile n\i;i
rsfniKirj r pcssivil ':ccrs>arios ruri alrndn .n> Jinund.is dc. VluniC:[M<l lie Ihmr.trTi H;l. 4) jlini'csSn IlCiMtiilni cil-'nlitra-w- ini’ ( Ix'n
fNiiiqlleiidn JOS tftLTcss.nil's.
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PRJ ITITl'KA Ml'NiniWI. 01 ICAPOR A

si'll I'li-jiiwinti Otiet.l..
O Munieipui tie F-lnâfiíilix. ;ili;:.i e-5
público que no diu. 13.-ttó'2l}l 7. ás l.'bOUmm, no endereço. RJ,I
AICTIIMRDTFS Manim. 525 - CenUimo - FuiiApolis b.-\, «não Tccrhivlis
Prreàw Ptir<cu\-iiil if t)2l JJ17. 1rn<L' euiiin
pruposlaÿ irlntieií:.
obrjett*: Cuntrjiicão Je cnqiivst) paJu preMaçâo Je serviços de kx-aeiln
<k ]nl|Tirxxtjfÿx, visiuldii ali'ililei as JetTullJax J:i, See IV1.iTi.lv JI/ ,\1Unicipio. D* inlcivssaJi's poik-rít' fnzer u Icilnin J*> eJiial n.i Sala d,Saipcnmcnqrncia dc Licirocôrs lU'f diax urns no honuio Jr
OSliÁlílmiji is 12i;-f)nnun. Se mlqumdo. t-rw cobri.lt> .ipeuas o cuxtn
efetivo Jc TCpioJução. Luso ixnrra. MaiO’cs mfo«iiacõci poderão scr
obtidas no enJvcvco uciniu xvfcrrne iaJo t>u prlo e-tuatl: lic.lavuna-

loítui

PILVUCII.I 4>ri-

4> Mii.-.icipLe sle I'un.ipoha. .'.m \ es de scu Prcÿi'Clm O.jch'l.
mac no ilM l>-<w 7(1I7. ,t<. IftHO'miin. no rniku-cv. Run
Auh'inrilre kLininx. 525 - CrnUiuio - (iuinipnlitilA. SI-I;IO ji ivluJ.iprupevUis rcJn.OiW .10 F‘reeJo J*iv»encia[ n" 4Jl2-’rjJ7, lerulo etiino
obirtn. CV lmluÿuu dr rmpiexu para prcsUeâu Jc scrsiv'iÿ dc m>
tuilrncãii r rrraryax dr inijirrsMiias |Vticui'i-nlt-s JI< Miniic-ijiio
linnnjiolii Os inuJC-ÿatloa pOikT.iti Idea ,i leiluJd rift cilii.il nil S;da ik
SlifT:in1tiVjfnCia Jc I kinoes rmx Jus lire s «o ly»r.n io t_sr
OKkOlhum ,i< I2li00nn:i. Sc aJqHLtiJu. MT:I cuiauilft a'cii.t» ./ ii.si.i
ilditu tk rcpiiHUiv.ui. c::so iie.uia. Mai.aes mliinimÿ.i.N |i.nL-.k' »ei
oMui-is ”n ciidctivo 4c mil idciCMci-itlo ou pdu c-in-iil liiii/jev.iul>nl|xic/ jf-n.til o'ln Ax Jrinais |'n>cx do cnt.nTr 'crfm |ui!ili.-atl.is rm
DOM. no site W flu- cllnupolis h.t.eoi bt.
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R;.ums

ci.il.
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pnlis-n fn.nl emu As
tiwx di> cei l,n;.r 'ewe puWieaiLi'- im
no ii;c vs'u-v.eir'ipidis h..,t£ov hr Funiqvlir - H\.fH Je A-ju-.

A\ ISOS
DISF‘ENSA 13b LHTlAfÃOn' K3-2017. com lulc;o no .\jl 37. XXI
c Art 24. Itictso Jl da Lei B oMí.ftò. cm favor du httqircsii ANNICK
SAM AN A TSHUM1 MK inscxilo sohtc n CNPJ Nr 10.5 1K.3Z7 l>i|i)|88, cujo obic;o ê co::ifal£is'iift Jc caqucso JspocLatiÿcida
o I'mnccinicnU) dr Ircidn nan eontreção dr lraie% tipiocii. jumikis. Valm
R\ 7.oixi,i>U Enirr Rio.A 02 dj Jimho dr 2HP.
DISPFNSA DF UriTAC ÀO ti' 85-7017. corn fulcro no Art. 37, XXT
r Alt. 24. Iilciso tf. dn Lei X.ftfthVj.
fiinn Ju Eni;ur>« IDYARAM SOl.UÇ/lUS AMHIFNTAIS LTDA
Ml- ins.cn I o snbre n
CNPJ n" 1 0.-436 452 000 1 -05. cujo ubirM < enitii:in*c'ni cr niiprw.i
espeeiak/adj para a [uctlHÿáo tie si:n ’.cos ile colela e imnspiine.
e-‘caminhanien:a paÿa tiaiaineido e drsiinaciu final de residue* s->
lidos das Seiv\os dr S.iikJí Jrstr Mntiiiipin. Valor RS PtfCLfHi

y.íp

/ft” ?mv

1)0 VI.
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•TOP.
ÍTmrrato dc nJ 20 20P4 2. L.. l/i'STAVO PEMES'TA LIMA
ME.
iDfirito s.‘bre .ÿ 1 NP.1 V 14.722 |l 5 THUl-itf. i njn nlÿriu i- LOII'.niitiçpn Jc empresa piim o Kneeime .-.in cr .srcirms alimcniicioi pnra
atender as ncecssiifidci <U Sccrciaua dc Satiác do Mic::cipn> dc tiurc
Rios • BA. Valor RS I,1IR 780,00 Vienna Jr 07.CRi.20P a
0’.0b2filK Fimr Rios. 07 ilr Juiiim Js- 2017
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Mitmeipal de S:.iulc Jc Ir.qMifi BA. ainives da
ItiiniSsito PrniiH'icnre Jc r.k-ii:.e;ii\ nomcsii.i pel.i l*orliria if ?. 201"
J: i'4 J.- irneini tk 201". loma publico aos llH*•TVÿÿ;»lll,' t: rrcsKinicnU.i ib tkic.imcniacuo para crcc.ciiciameiiio HJ sale tic T KíIDCõU c
Jr ljfjp'iiS Hiihin eu:w «vie un
f ontninsv il.i PirfrituM
RTÿCíI itertuirdo ilc Unw, n' 43<) • Ccr.iío. [QJiiij-à •Bin.i. j un:- ;i
'
LouiKvio FcTmÿnÿnlc dc 3 içifaçqo. a partir tfn Jia 35 K 2ÍH 7. riv
biuy-ii» enlrv Oxliftftmiii ax I 2 HOf min, .iié o i-.i;i 3ft.-fiK 20! T i-ujt
(> (••-Uklo
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11-? •3 1JO I, qnc insutui a
Dotuinrtilu armado Jiÿiblnrutr «.uil'urriic MR n* ?.. HI- ? Jc
ltifmrs.lri;lu:a dc 5/hasCs rúblicas Dm slicin' - K P-BrtvJ

