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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO n° 024/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO
AMSI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.

4r

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno,
no
CNPJ sob n° 14.126.981/0001-22, com sede à Rua da Olinda, s/n° neste ato
inscrita
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 AMSI EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 08.953.941/0001-51, situada na Rua
Jaqueira, sn, Centro, Aramari, Bahia, CEP 48.130-000, neste ato representada por
ANDERSON MENDES, brasileiro, casado, portador do RG n° 996.944.338, SSP/BA. inscrita
no CPF sob o n° 815.002.465-49, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no
Processo Administrativo n.° 116/2017 e na Licitação CONVITE n 0 024/2017, resoivem
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.° 024/2017, e
fulcrado na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

?

2.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de compra
entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa AMSI
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME realize A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO, GERADOR, EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, SANITÁRIOS, CERCA METÁLICA E DEMAIS
EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS RELATIVOS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ENTRE RIOS BA, A SE REALIZAR NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2017, na forma do Edital, conforme
solicitado no Processo Administrativo n° 116/2017. a qual fora declarada vencedora após
homologação e adjudicação no Convite n° 024/2017
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2 2. - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal
contratado, no que tange à transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como,
também, taxas e impostos que venham a incidir sobre o objeto deste contrato.
2.3. - Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para
restabelecer o equilíbrio económico-financeiro iniciai 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.

2.4.

-É

parte integrante deste contrato, o Termo de Referência anexo VIII do

edital.
LOTE 01 - ESTRUTURA

UND.

DESCRIÇÃO

ITEM

|_ 01_

PALCO, MEDINDO 10M X 10M. COM PÉ DIREITO DE 9M,
BLACK STAGE PARA ARTISTA

DIÁRIA

01

_02

'CAMARIM CLIMATIZADO MEDINDO 4M X 4M, COM
i ACESSO DIRETO AO BANHERIO QUÍMICO EMBUTIDO

D|ÁRIA

01

HAUSE MIX EM ALUMÍNIO P30, COM COBERTURA EM QIARIA
TOLDO PIRAMODAL, MEDINDO 4M X 4M.
I CAMAROTE, MEDINDO 8M X 4M, COM PISO ELEVADO
EM 1 METRO DE ALTURA, COM ABERTURA EM TOLDO í DIÁRIA
PIRAMODAL PARA AUTORIDADES

01

03

'

:

04

i LINERA DE CERCA METÁLICA
05_| FECHAMENTO DA RUA
06

i

DE

30M,

PARA

BARRICADA 40M LINEAR

VLR.

QUANT.

UNIT.
R$

8.000,00
R$

I 4 500,00
R$

2.500.00
RS

01

5.900,00

1
;

R$ 8.000,00
R$ 4 500,00
R$ 2.500,00

R$ 5.900,00

M

30

R$40.00

R$ 1.200,00

M

40

R$40,00

R$ 1.600,00

VALOR TOTAL LOTE 01

I

VLR.
TOTAL

R$ 23.700,00

LOTE 02 -SANITÁRIOS

DESCRIÇÃO
]_
QUÍMICOS
SANITÁRIOS
- COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO
i
' PARA LIMPEZA DIÁRIA APÔS CADA EVENTO, COM
PRODUTO
QUÍMICO.
HIGIÉNICO,
PAPEL
EM
; EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ITEM
1

_

UND.

QUANT.

UND.

24

I

VLR.
UNIT.

VLR.
TOTAL

R$ 187.00

R$4 488 00

i

I
[

j

LOTE 03 - SOM, ILUMINAÇÃO
ITEM

j

_

DESCRIÇÃO

_ _

UND.

SISTEMA LINE, COM MÍNIMO DE: COM 12 CAIXAS DE ;
ALTA DE CADA LADO, COM 48 SUB, TORRES DE l
DIÁRIA
i DELAY 01 CONSOLE DIGITAL DE 60 CANAIS FRENTE E
01 CONSOLE DIGITAL DE 48 CANAIS PARA MONITOR
MLUMINAÇÃO COM MÍNIMO DE: 12 GIOTTO. 08 WASHÿ
I 18 PA LED, 12 PA LED 64 FOCO, 04 MINI BRUT. 08
ELIPSO COM IRIS. MESA DE LUZ DIGITAL. 02 MAQUINA DIÁRIA
DE FUMAÇA COM VENTILADOR _ _

I QUANT.

VLR.
UNIT.

VLR.
TOTAL

1

01

02

01

R$

7500,00

R$ 7 800,00

1
01

R$
4.000,00

R$ 4 000.00

2
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03

I 02 GERADOR 180KVA + 01 DE STANBY

04

! PAINEL DE LED, 12M X 1M LINEAR

R$ 5.000,00

R$

!

DIÁRIA

01

DIARIA

01

5.000.00
R$

VALOR TOTAL DO LOTE 03

5.000,00

;

R$ 5.000,00

R$ 21 800, 00

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.

C

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I- Disponibilizar a estrutura, conforme Termo de Referência e mediante
requisições do preposto autorizado;

II- Assegurar a boa qualidade do

serviço;

III- A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos
locais das festas;
IV-A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não
excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela
CONTRATANTE.
V- Arcar com todas as despesas e custos, seja referente a transporte, encargos
trabalhistas,
seguros, taxas, impostos, e quaisquer outros, direta e indiretamente
sociais e
relacionados com o objeto deste Contrato;

Vl-Executar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência
estabelecido neste instrumento, garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade;
VIICONTRATANTE;

Atender no prazo estipulado, às ordens de serviço emitidas pelo

VIIICredenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto ao
CONTRATANTE, a tramitação das suas faturas.

IX-Além das obrigações acima a contratada obriga-se a:

WP'1
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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) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

I

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 vínculo trabalhista com o Município de ENTRE RIOS, sendo de
inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1.

- O CONTRATANTE se obriga a:

I. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do

objeto;

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.

4
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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.
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$ 49.988,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e
oito reais).

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1.- O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra
uma das situações previstas no art 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser
alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de
aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa

oficial.
8.1.2 - Os reajustamentos de preços do objeto contratado, quando e se for o
caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes,
editadas pelo Governo Federal.

8.1.3 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os
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 - A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o
reajuste, acompanhado de requerimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo
de validade da proposta (sessenta dias), o termo inicial do período de reajuste será o
último dia desse prazo.

- 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.
8.2.

5
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8.3. -Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos,

devendo os pagamentos ser realizados ao preço vigente.
8.4. -A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar

Termo Aditivo com os preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar,
inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em
relação aos serviços, obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de
reajuste.

8.5. -Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 8.2, caput; 8.3 e 8 4.

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO
9.1. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir
da apresentação da nota fiscal/fatura com atestado de recebimento do objeto expedido por
preposto autorizado da Secretaria solicitante
9.2. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,
do
cronograma
dentro
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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro nas faturas ou descumprimento das
condições do ajuste, no todo ou em parte, a tramitação das mesmas será suspensa para
que a CONTRATADA tome as providências necessárias à devida correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação das faturas depois de
regularizada a situação. .
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte,
os pagamentos devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos
serviços/fornecimentos ou nas faturas apresentadas.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

mm
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10.1. - A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a
cargo de preposto designado peias secretarias, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da
CONTRATADA na forma das disposições insculpidas na Seção IV, da Lei n.° 8.666/93,
alterada pela Lei 8.883/94.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE, através da sua fiscalização,
rejeitará no todo ou em parte os serviços/fornecimentos executados em desacordo com o
previsto neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO

C

11.1. - A despesa correrá por conta da dotação orçamentaria:
Projeto/ Atividade: 2.028 - Manutenção do Departamento da Secretaria
Municipal de Cultura
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa

jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários
Fontes: 42 - Royalties/FEP/Com. Fin. Exploração. Recursos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
12.1.
Este Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação ou interpelação judicial, e sem que assista a
CONTRATADO direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) inadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS e
condições aqui estabelecidas;

b) Atraso no cumprimento das “Ordens de Serviços/fornecimentos” e do objeto
deste contrato;
c) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente
comprovada;
d) Falência, liquidação judicia!
CONTRATADA, requerida ou decretadas:

ou

extrajudicial,

ou

concordata

da

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.

VI»?
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-

PARÁGRAFO SEGUNDO
Ficará o presente Contrato rescindido, de pleno
direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo
das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da Lei n.° 8.666/93, alterada
peia Lei n.° 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. - Este instrumento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos
fatos estipulados no art 65, da Lei n.° 8.666/93. alterada pela Lei 8.883/94, com as devidas
justificativas.

-

PARÁGRAFO ÚNICO Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou
reduzir o objeto deste Contrato, no limite legal, garantindo-se à 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 possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADE

15.1. - De conformidade com o art. 86, da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n°
8.883/94. o atraso injustificado na execução dos servíços/fornecimentos objeto deste
Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)
ao dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço ou entrega não
realizado. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, será observado o percentual de
0,43% (zero virgula quarenta e três por cento) ao dia até o limite máximo de 15% (quinze
por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Parágrafo Único
desta Cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO -A adjudicataria CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de
inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a
gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo
com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência;

b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato quando o
contratado, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo estabelecido na sua proposta,
conforme estabelecido na CLÁUSULA 14.1;

§*'
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c) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato por
violação de qualquer dispositivo contratual, dobrável em caso de reincidência;

d) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de licitar e
contratar com o Município de ENTRE RIOS, por prazo não superior a 03 (três) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação,

I

15.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competências do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as
demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) da(s) Secretaria(s)
solicitante(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. - Os prazos de início da execução do Contrato admitem prorrogação, a
critério do CONTRATANTE, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades,
desde que ocorra em dos seguintes motivos;
a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, alheio à vontade das
partes, que altere, fundamentalmente, as condições da execução;
b) Interrupção da execução do serviço por ordem escrita e no interesse do

CONTRATANTE;

4>

c) Impedimento, total ou parcial, da execução do Contrato pela superveniência
de caso fortuito ou força maior, alegada logo em seguida à sua ocorrência e reconhecida

pelo CONTRATANTE
d) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de

ENTRE RIOS;
e) aumento das quantidades inicialmente 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
9
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exercício de prerrogativas deles decorrentes, não constituirá renúncia ou novação nem
afetará o direito das partes contratantes em exercê-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, 21 de março de 2017.
ÍO*
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TESTEMUNHA 1:
CPF: £fp-a.
TESTEMUNHA
CPF:

iyj

w
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL

PRRFF4TURA MUNICIPAL DE CORRhN'IINA

AVISO 1>E LICITAÇÃO

rktiCAf» HlUi.SfcNClAi,

3

EXTRATO

,W20l7

1TRM0 AWtlVO

Objtf-to. Fornecimento de material de construçáo. Diíi 19/07; J 7 is: <;h.
EJilul ill <cde, Buu Pi. Aiklrt Nÿreiro n\ llH, Cfi«n>. Tiilbrmaçõcí
pclo pnic-lK iracoc*: itH-tuail.com.

PRlMlilKO TLKMO ADIIIVO AO CONTRAIO N' 0977'2<H7.
CONTRATA NTT: FUNDO I>F SAIW DU MUNICÍPIO DF' CUTÍ-

PREFEITURA MUNICIPAL DL (’AND IRA

REMTTNA, ESTAlHJ r>A BAlTf/VCNM n II .W.-WHi'll-ib.
CONTRATA IXHA): SIR1.LV PI'RITRA DE SO USA YIITRA-SJRVOMED COMERCIO lit MATERIAIS MJ-.DiCOS-llOSPlT AiARFS-MF/CWJ II» 2? W>.530,l)níl|.i|. OHJl-TO: Aefeÿmm tie
(vinle e cinoti pur cento) an i-dlnr rrstÿF m-jginárii» do Cnmu-.M AdmiuiiMrotivO n" bOÿ'/ZLI 1 7, ns forntó do url. 65,
I-. dá Lei u"
8.6M>*3. VAI.OR GLOBAL: R$ IM 24.1*. A&INAJUKAOWP/flllT

AVISO HI: LICITAçãO
TOMADA l>F PMFLGS N* i««r

PREFEITURA MUNICIPAL DF. ENTRE RKIS

Catulciil/BA. 5 if: juihi* dc 2Ci'.
WII.MA DE DR1TO GONÇALVES MENEZES
3,rC4>|JC 111

-

A PM de Cmdiba BA req lizard Ttmiada de PTC-íOS í‘n
25'fl'..'2fll 7 Ás lfltí. cm sua sede pan conslrufÊrt dc fl1íum?-J Aca¬
demia Ja SnuJe - Mudididude Ampliada, na sede do numitipiy <le
C.'aixfiba-BA. O Edilal rnmplçto ficará drspnnisTl para cnnsttíla c/ou
unpicssJo rn' endereço eletrónico. www.candlba.ba.gov.bi/jiros/LicitacneN-5J. Maiores ininrmavbeÿ at rave,* do li- marl: cruuiibalicitir*
cno'ÿdiO'MUiil.irtmi e/cm Tel <771 3661-2966. DimlgafJo dos oiPlron
Diário Oíkifll
atos
cndcTzvo cJcTdnlco: wi'-w-candi-

lm. tw.gov .br/])iann_Ofjcial.

Omlihq - BA, r> de julh> dc ’hl".
OE:NíLííON DE SOUZA COELHO
Emvi- Seme :U Çl*l

PREFEITURA MUNICIPAL DE C.ANUDOS
AVISO T)F IJOTAÇÃO
1'REGÁO PKKNFNCLU. N- 37/2017
ObjcU>: cOnimiui/áo dc epiprcSa cípccinliZiida cm ibmuLinienlo de
pecas de veícnkis pain amlNjIáUL-ia fiai diu-atr», õnibití e eammlKn-s.
virando atender as Ueuessidndcí, da Prefeitura, Fundo* Muniçij»i> c
demais Secretariais Dpo: Menor preço POR l.OTt. Scsshcs dia:
19/ir/2tH 7 Uí iKblKl lumif.. Mai incite iecylhime"ti> viíi DAM forrwfdn peles Selor dç Trrbulos. rtV. rcrfr hancária. de urna 1o*.a dc RJ
20.90 (vihltf rcaini. tdiiais, InfortnaçeVca c Sessão no Setor dç jj-

citos’Aes.

Ih'CJtiVi/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
AVISO DF Al l k.RAÇÃO

rHR<!ÂO PRESENCIAI 172017
4

A PreTeiiiim Municipal, cm itcunlu cora n Lei n“ H.666.93 c
J9.52902, i-uiiumioa íL»; «nipiesa» OIH* tTva alterado i> tmrário c|e
abemira da Ikitoção Pb l'V?.Ol7, l*pa menor p-evo por i1em, cujo
objeto é n euimaiâçào dc cmprcÿi opceialiÿá cm IcMnnlují» da
ilitbmtosài» paia os set V HW de conversão dc dadns, implaiilaçao.
Trtiname iilij, icSSuo de direito de USO por prjTu detennindJo cc SoJuçào inicfrade dc iníiirruBTica c
dc mAnulcnçio i::cn*t)] apôs
u final da garantir, para o<- jisteiiwa de contabilidade públicn. tnbulos.
itoln ííSCJ] eletrónica, património e caja-síraniento r TecaJastruiiteniu
imobiliário, qgc ocorreria ás J4:39h, para Bí il9;ii0h poniiúfiocc-ndo o
dio 12- 97/2917 t> Cdiial enco:;ira-4c na t-ede deÿla Pirfeiium ou
deubu .bu.ÿrtn-.br. Ds de¬
utnrvês do e-mnil Iicitocursijã-jists «m
mais atos de$lv processo scrêo publicado* TIO IWM ivnaiv.condcubn.bn . io. orj.br).
DA í de Julhci ile 2917
ANTÓNIO ALVES DE LIMA
PreiiiW.»

(. onvLóha.

AVISO BE ALTERAÇÃO

PRlf.ÃO PRFSFNTIAL N* 2SV2VI7
A Prefeitura Mumcipal. cm aconlu com a Lei n“ 8.6<j6

e

I9.S2U 02. lonsii publico j SLSPLNSÀO do PP 25/2017. lipo menúr
objeto é ô teniÿtro de pivciw pum anuiÿtçàu ikr

pies'u per tfem. eiijit

de allemçáP do

termo

TJitfeitura Municipal c scui
áb 09.<J0h. t'into nuccssidsttk'

de refeiêttcta, tiwrtdo marcada

R

RLABER-

TURA Jeiie mesmo

certame para o Jia 21:1)7. 2917 as OÍOMJh na
i*tuçc Jovmn Arnctiio ÓA Silva J-jlho. n* S3' A. f Olid<ub)FI5A. O
Odilal encunini-se na sede desta Prefeitura ou atros és do e-mail LiJet*mJtjubit.lXi .gov.br. í>\ demais rtlos devte pnjc itwoesf/t
CCSftO Scrao

2MV.

publicados no DOM twsvwcondcuba ha.:o.org.br1.

C'nm'cfibt. HA f de Julho ile 7u17
ANTÔNIO At.VItS DC LIMA
IVíÿbie n*
títc itociincnlo pode 3cr vcriflddo m> endereço clcrrõriiuo hUp://u-w>-.ín.pi
jurlo ci'dijto UOf»20 1 79797(111 1 K3

Vjfor

:m 7

KS

AVISO
r<»CORKÍ:S< IA N' 1/201

-

0B.UTO: CONTRATACAf) OF EMPRESA OE LSri JFNHARTA I’ARA bXECLÇÃO DE SLRVIÇOS Dii LJMJ’LZA URBANA COM¬
PREENDENDO SLOE DO ML-NkJpU) 1)1 [)NIRE RIOS. PORTO
DF SAl.TPE, SCHAUMA. LAGOA REDONDA, CINCO KSTR ADA, SERRARIA. SITIO DO MHO t POVOADO DE MASSARANDUm6 TODOS DISTRITOS K POVOAOO DUS'IK MUNI¬
CÍPIO. Informainoi a data paw CCirttni'j-'iinIe *U> certpmc
ic'd
rcali/adn in. JM
boras. M HUMUS inlbriunciici pclu
telrfiw: ("5} 1*29-5531.
• FA o Je i-jlk.- de 291 7
CLWTON LUZ J'tKhlRA I LORES
Pifíiden c <i-i l iipul

A PrefeituiH Munit ipul de Enfie Kiu» H.H MICI púbticu cjne firmim <>N
scyuiu’j» eiMJlratOi:

CNPJ ID.ólfi-iKí.UUníll-?ÿ. cujo Qhjcio c Cuncataçjo dc empress
a priaigçío de serviÿtÿ be locaçio. ii[tp!;in1ii\'3o. ire jiaittcuki,
Miponc c inanulouçào dc sistema tlu t:c?lõo csgolar coin mutnoula
duHHnuli,.’i
atcudimcutti
jvk> pulilkn UMiãr.o da jeác
escolar do munietpiu de tinire Rios, uu'luindo iiceufa dc «sfj e ca[wcitaçito. Valor IU I -M HQfjjK'J. Vieiiifia de 27.fl.U2fl 1 7 :\
27 W.2CIJD.
COMlrato dc n* Oy.3PO!7. FERNANDES DTSTlíIRlíll)OllA TlFr LI¬
VROS DO NORDESTE I TDA. inscrito sobiu <» LNPJ.
1 9.442.42 7/000 J-7Í. cu'<. obioto c D EumccuneiUo dc ILVIOK d<j jirÿv
jrto ter e dnrender pmn acendei n pmlp-Nftre* e alum>« do endno
jnTanfll fl, 4 ç S iinyi) da rctlc miiniFipal dc L-OLLDO dc Enirc Riui ftahia. Vilui ITS 4S5.0O0,IX). Viÿ.ida dr 2l.0.í.7yi7 a 2I.ú:.2UIí1.
C'ontmlo de n" 004/IOJ7. F.M. ALMEIDA EPP. nitmto solve o
CNPJ: 0Q./l2.S(l3'tW0L-90. cuju objcb> c u Eonjccimcnlc. dc Gasoi
Medicinais paifl
as necciiiJaiEs tki Tlospila! Miinieijvjl Jc
Eme Riÿ Babn no Mimivípio dc FnLrc Rioi líaiiia. Valor Rj.
4l9.6W.im Viÿçrcia dt 2U.0.U20I7 a :.s yj.?ul<
Connaio As r? 005'2fiU. REDE GERAL SfiRvjços LTDA ML,
inscrito sobre o CNPI: i)K .2-11. 1 Ru/00G1-82. cyjo nhjdci é o prcsia>aci
de sumais de puhlicjjÿin tlos a'.o*; nficiai> iiy di;iii>j oficiai dn mu¬
nicípio. IJharki Olicial dfs hsJ ado. ;oma I dc gfandt’ ore ulaçáo e Diâlio
Oficiizl iL U«iàu. Valor RS HA 209.flfl. Viÿêncid de ?“.OL20n a

para

-

Controlo dr ii4 ftMí-un. NAJAR A DE LIMA LEAL D AMT Ay ME.
inKLvito wbw 0 f. NPJ: lH>.2O.L529,'fltJíl|-02, cujo ob|«ty é y tyo
ucdmciiu dc unias a jcrviços Pjocrãniwi. pira atendei íL pupulacãu
carente do muiiiuípio de Emir Rios - R:ihii» Vyltir Rí 74.ÿMII()I),
Vigcnew dc I4.0J.20P a I4OJ.20IK
TCfN'OT.OCjlA li DKíIT,\LT2AçAU
Coimato de rrOlj/JDP.
LTDA- f FP, MVicriTO scdtfe 0 LNPJ- 24. 5 N .434 OULH-06, CUJO <J4. tílO
C 0 Pncscaÿãii» tie Scn-içt>> dc digimliÿacàn. -.niiesação dc dooumer.tDs,
assinatura de stilt'Vaie de
iaun ntn ofermuicn de dtx'-n.iieiici»lècdi. com anna/cnajjuntCi IVIí nuvens c i.-aiíKiK‘n:o, dos diKunwn tu?
pcin;nc«rit«v o pieieitv.ra munitipul de Unlrc Rios - TLiliín. V.ilo* RS
77.320.0(1. Yjicucid de líiO.tOJ'1 ;i 150* 2018.
ContTTJio ilc PI* ílIN.20 : " SOR Mn* C’OWJLTORIA F TECNDLUGIA LTDA ME., ..isctilu sntNtf i* t’NF‘P: í' JW.H.UVníW-tW. fiijn
ybícte c o prebtuvÿo dc -tcr-iços, dc íICL’Sí.ú ii mÿRlct. Cem) fomecinxr.tn r
íêi-nuvi de link tlrJii-ado ill* 3H nE. pa-a atmdix n
demanda dc dixcisiií sccrclaljas do Mnnieipui tlc Ln.Jc RJOS - líuh:Ji
Valor R3 79.000,00. Vijtôncia iit lfr.OJJOÍ? a 1 0.07.201 7.
Comi*» de n" m'1,2(117. LONSIRUTURA RDl. r.lR|;J..J ML :rucr.tc? sobro o FM'!: :S49í. 626'OOOl-KJ, Lirjo objeto c n fycsun-jy dc
serviçuíi de ampliacSn. adetiuiiciu e refonna do «uvu prédio da eMa*|,i
dinâmica - cusiltO fimdnmcnlAk, po Município dc llntrc Rjn% - Dílhifl.
\Ali>r RS H7.697.M Vijçêrtiia tie IO.0.L2OF7 a 10-03.7017.
Coilljaiu de n" U2W2017. L.Xl ftkITt) IIA.'NOL< RJlA-MJL in>eriin
sobre o CVPJ: 2fi. 847.97t»(KiO1-98. cujo objeto ç i> So-ytÿos de
Suporte léciúiroem
ile lecmiliÿin e infonnalivM. jia;a alcnócr as
ncccÿidadca dc diversos setores da PTcíeUuKi Municipal dc Entre
Rios - Riihin. Vjfur R$ 7[?.00IJ,0l>. Viÿént ia de 20.9* .1017
2U.08.20I8.
Cuntratvj de n“ 071,2(117. L. C.ARNFIkO l\>S SANTOS CON&tf1'ORIA ME, ui.saitct Mibrv o CNPJ. 26.Ki7.m4MlfH.os. cujo uòjeu.
•c o prc?1a-íão dc jatiçun dc l<j;avÃo c niútiu(cii;ãú dc software dc
de mua llscal cleuónica, para u Muniripiu -Jc Entre
Rios - Lkilu.i Valor 72.000.00. vigener. dc 22.03 2dr? c:
22.ú 1.201 Sfonualo de n- Íl22,'20)7. OlMÊRClO DE UÃS í: l‘WAVSPORTE
FAOUNTFS DE JfSUS 1 .TDft MF. inscrio iúfiro p ÇNW.
00,íl22.2lJ6.AifMJ|.|6, rujo nbjctn é n tbiinv'imenm de hotij.ies <lcJiÿuJcilo dc pciiijlcti it?lpl c<irn capiUidiidL puía ).t ai;, piun atende J
-t-i unidades escoljiçi da redu -.uuoicipat dc ensino itu prepjrjcào dc
a]iinenlaç’âú CSLI>1a 11 bem comu o »lcnil.in£iito a secielariít tic as.
eisttfOCW Suciai e trabillio H’KAS. ÓRFÃS, Sf.FV. conjicThn tuielar. c
L-a.se rlys vunselhosj. di Pivfeltuia Muiuupul de Kutjc Ru** - Bali: a.
valor KS .‘-b-HO/MJ. Ni penda dc 2' .l>J.2fllv D 27.0?.2f>IK
Contrru de n* 02U20I7. AMS1 EMPRT.FNDJMlIN I'ON V
( NPJ.
tiÿC(;Lv>
SERVIÇOS
MJ-.
sobre
si
LIDA
-.51. cu|o ubjeOi c o preiljçâo dc íCISU.UN de
0S 953 941
luca-jiu dc cdivtma dc palio,
e*iuipa:uerit Js de ilnniinaváo. í-unOiizAçji-, sanitários. -.crCa mc Lilica c d
cijmjsn::enUi-i, o informe trmm de re fe rene :,i, pan a < <* ii1 v
MakwtsJciL6nl.

eni.incip.teán politic* ibi .-Kbdtf ile
JH.> JI:»-. 02 e U! do ubrif CJ
tfefncia Jo 2U« 2iH :i

KV.II/JI

T;iWe Us**

Conlmlo dc 002 •?[)!?. KM,TEC CONSULTORIA EM EDUCA¬
ÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, iflsciilo sc*ire n

-

m

W.Htf.OU

fcxr RATOS DE t OMTevms

r 03 2018.
í 'ainidOr,/D\, 'i de Jullm de 2(H 7.
TAGNCR OCÍVID CARNL1RO RCIS

tisldfr; para atendo
i iCCCsbidades Ja
iVrftiins. eiue ixorteria nu dia 12TI7--2917

do* festejos relative*Enfrt- Rin< - Hul.iy. a
2 ! II*

Rtfpjblk-ÿàj

/<v_?

/J$Vi677-7V69

PREFEITURA MUNICIPAL DF. FUMAPOLJS
AVISO DF. l.lCriAÇÃO
tu: rK»:çr>s >» -4/2017

m.viADA

O ML.SdCiPlO Dh hUNÀPOl.JS, arrives d& foiiiisváo dc
o adiamento da eeoa;»e Tomada de Prcÿoí. r“
D04/2OI 7, eujo objeto ê: C\CçUçíO dc rcloona, readçqnacão c qinpliÿ-ivr di.' 12 <dCi£C) unidailcs cscolaiís no município dc EufiíipoJivBahia, lendo em visto a ncvc*stidude de leudeqiUcJiíi i|n Uditjl e >cu<
anexos. Assim, urn novo FditaJ Sera republicitdO C H «uVa data da
Sits-iilo Informada, conforire 0 prieo legal, :i ser divulÿndw nos Diá¬
rio* Uficiais e nos jorum 4 de grande ciivillaçjo. Mamrcs mlbi mÿòes
prulcíão 4.r obtidti* na Sala dc Scpciintcndèutiii lie J.iejlnÿocS nos
d(tis utei* 00 boiúrio dc 9Xli:(Mámii ús I 2Ii íWIIIIIJI i*u pL-fo e-r zil:
lit ilurunapolisÿt,jrmaiJ.com. A> domiiÿ laÿe* du .crliimf *eriu pubticaclas no DOM. no site cmwcUdapolis.bd.j3nv.hr.

|.ICUJIçÍO, 10mji publico

Eunê-.M>lis

- U.\, 5

julla- :1c 2r,17

EAlílANÍl DL JESUS FHRRK1RA
lÿi:|.- f • si.-: ( nius- iL'

MUNICIPAL DE ffclKA DE SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DL SAUT5F

PREFEÍTURA

EXTRAJO DF IKK MO \DIT1M>
ADITIVO JN4 342tjriMI. COMRATANII- PMFS- FUNDO Mt NKIJ'AI. DE SAUDF- DE FEIRA DF.
OBJETO: r> CI.IV
ttato 3i° 96ÿ20161] 11 oru amitadu. uom V.llur uJobal dc RJ
1.1:IU. “47, 4 5 (Um
rníw mil. seteceiitun e uii.irenlA c sete reji*
94 i qualrpl
C qiliuenta e cinco ccnt.nvusl . se ri pmrrog.ido por
rncazi. a conuí do íCU .erno- littal. ICATLIIIU ao período dc
I3A4 2IH7 á .1 TlRr]01 7. de iiwndo cnm n ijtltott'* um*tauti- no\
que «cie frua
autos du processo n" 4S97: ! 'T, pitrccr iT J«>
proiciiilu j)cla prorumdorjj GOJ;II iln Muíi.Lipio. (.X.*N TRATADA
L1M1-AKV DISTRIBUIDORA LTDA. DATA DL ASSINATURA
I? de Ah:l tL 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
AVISO Of, LICMAçAO
KIMADA Di: PRtÇXIb NJ IP 002/21»!“
MBK«I ]irrv.f por lute I’ructÿi Administrative n” H-t7, f7
A lAnfciturn MilJlicipíll <’.0 t iladcllTa-B \, tomn piblico que
renlizatá dia 25.07,2017. 1 1:00 Hi, na sede da prefeitura, sito n Av.
ACM, 767. V.Q na la de licíUcõeÿ. ccname com o 1iu> dc contrntnr
empresa para a Reforma e amplifÿo de LnitUiljs Llfcua* dc Saúde
dt» Murluipio ile Filsuléltiu - BA. cimfm.tie diicxit ilu i-ili1iif Inferm.-Víôe»: (74) *55 1--'1730. Ramal 206. di-. 0S:lH' as 1?:09 e Nd«J
a < 17:00. e-rnojl: licilapinfÿmaL-civn, Valor do Edilal: KS liMJ.rtO
HUIrlfij»*BA. 06 de julho dc 2917

ADI-A V IJ.YI IS l-\
Pu-rie.enr,' *u S\>I)OM.íO t:e Li-.nÿão

PREFFITURA MUNICIPAL DH fiANDU
AVISO Iff LK IIAÇÃO
[>K l*Rl’COS A 1 1/2917

TOMADA
í> Muim:l]TÍii

de Cmudu. AVISA

irUiTt-ssaJu--.

i|..v rc-J-

liznni I.P Ofll ] 7, diR 24:ÿ17, as 00;í»H: sede da }‘MO. K. Mark'd
para executar nbraÿ
L. da SIKA, 29. Onfeo Objeto: Serÿicof. de
dc tonel uõi> de uma USF-Urnd. Saifdc Frmulia inlbnn. 1‘Mfi. TFf
U'5) 32S4-U.1W.. ri/.fl/ P
DIJ KI.I I -Vl.MOs f «í: SOn/A

IVisuK etc <fe -C

—

.ii:-is;u.i

DoeUrnenlo aÿsioadn (Utitalrunu: conforme Vil* n* 2 200-2 de 24.'08.'.TlJfl I , ipe inÿciluí -i
Infra cxlMurn de Chaves rúbhcas iirusileira - l('P-lírasil.

