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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO n° 028/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO B S SILVA - EPP.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
14 126.98 1/0001-22. com sede á Rua da Olinda, s/n0, 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 B S SILVA EPP,
inscrita no CNPJ sob o n° 13 327.986/0001-50, Rua Carlos Gomes, n° 930, Dois de Julho, Salvador - Bahia,
CEP: 40.060-325, neste ato representada por BARTOLOMEU SOUZA SILVA, brasileiro, casado, portador do
RG n° 00.941 314-65, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 163.177.425-53, doravante denominada
CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.° 160/2017 e na Licitação CONVITE n.° 028/2017,
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.° 028/2017, 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 B S SILVA EPP realize o prestação de serviços de
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM ATIVIDADE QUÍMICA EM DEDETIZAÇÀO,
DESRATIZAÇÃO, OESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA, DESINFECÇÃO QUÍMICA E
DESINCRUSTAÇÂO DE RESERVATÓRIO E CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO II DAS UNIDADES, DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 160/2017, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n° 028/2017.

-
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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 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.

r

ITEM
1

,

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÀO
QTDE.
UNO.
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA
1.600
UND.
FUNDAMENTAL
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA
UND.
1600
DESCRIÇÃO

T

INFATIl

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

R$ 1,22

R$

1 952,00

R$ 1,22

R$

1.952,00

r
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3

ESCOLA MONTEIRO LOBATO

UND.

1600

R$ 1,22

R$

1.952,00

4

ESCOLA CENTRO CULTURAL

UND.

6400

R$ 1,22

RS

7.808,00

5

ESCOLA LUIS EDUARDO MAGALHÃES

UND.

1500

R$ 1,22

R$

1 830.00

6

ESCOLA LUIS VIANA

UND.

2025

R$ 1,22

R$

2.470,50

7

ESCOLA JOSÉ FERNADES SIMÕES FILHO

UND.

2500

R$ 1,22

R$

3.050.00

8

ESCOLA RECANTO INFANTIL

UND.

3600

R$ 1,22

R$

4.392.00

9

ESCOLA PROF MARIA DE LOURDES

UND.

1950

R$ 1,22

R$

2.379,00

10

ESCOLA V. JÔAO DE SOUZA BACELAR

UND.

2100

R$ 1,22

R$

2 562.00

11

ESCOA PQ DOS COQUEIROS INFANTIL

UND.

2200

R$ 1,22

R$

2.684,00

12

ESCOLA DINAMICA FUNDAMENTAL

UND.

1500

R$ 1,22

R$

1.830,00

13

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UND.

600

R$ 1,22

R$

732,00

14

ESCOA MANOEL DA SILVA REIS

UND.

1500

R$ 1,22

R$

1 830,00

15

ESCOA AGRICOA

UND.

1400

R$ 1,22

RS

1.708,00

16

ESCOA CASTRO ALVES

UND.

1300

R$ 1,22

R$

1 586.00

17

ESCOA MARIA ALVES PIMENTA

UND.

5400

R$ 1,22

R$

6 588,00

18

ESCOA SÁ TELES

UND.

1400

R$ 1,22

R$

1 708,00

19

ESCOA JOÃO CARLOS SOUZA DA SILVA

UND.

2000

R$ 1,22

RS

2.440,00

20

ESCOA GALDINO MAIA

UND.

2700

R$ 1,22

R$

3294.00

21

ESCOA LUIZ GONZAGA LEMOS NETO

UND.

2600

R$ 1,22

RS

3 172.00

22

ESCOA P1NDORAMA

UND.

2450

R$ 1,22

R$

2.989,00

23

ESCOA JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA

UND.

2000

R$ 1,22

R$

2440.00

24

ESCOA OLIVEIRA BRITO

UND.

2900

R$ 1,22

RS

3.538,00

25

ESCOA NELSON VIEIRA

UND.

1000

R$ 1,22

RS

1.220,00

26

ESCOA DINAMICA INFANTIL

UND.

2200

RS 1,22

R$

2 684.00

27

ESCOA TIA AMELIA

UND.

1000

R$ 1,22

RS

1 220,00

RS

2.196,00

RS

74.206,50

28

ESCOA MENINOS DO PORTO

UND.

VALOR TOTAL

1800

R$ 1,22

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será realizado
solicitação
por escrito da Secretaria Solicitante, acompanhada de planilha detalhada dos
mediante
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:

l-Prestar o serviço conforme Termo de Referência, mediante requisições do preposto autorizado;
II- Assegurar a boa qualidade do serviço;
III- A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços de que trata o item anterior nos conforme

requisição;
r
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A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a
essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

IV-

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não excluindo

VArcar 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, às ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;

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

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) Não 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 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 fiuir após a apresentação da nova
fatura corretas;
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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 EXECUCÀO
5.1. - O regime de execução deste contrato será parcelado.

CLÁUSULA SEXTA

4r

- VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. - A vigência deste Contrato será peio prazo de 02 (dois) meses, a partir da sua assinatura,
podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que nào 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,
éde R$ 74.206,50 (setenta e quatro mil, duzentos e seis reais e cinquenta 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, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições especificas 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.
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

_
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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

V

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.

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.

4r

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/fornecimentos executados em desacordo com o previsto neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO
11.1. - A despesa correrá por conta da dotação orçamentária - Projeto/ Atividade: 2.045
Elemento de Despesa: 3.3 9.0.39. Fonte de Recurso: 01/19.

-
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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 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.

Ficará o presente Contrato rescindido, de pleno direito,
PARÁGRAFO SEGUNDO
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 pela 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 - COBRANCA 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 serviços/fornecimentos objeto deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA á 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.
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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 prejuízo de
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atua! 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 violação de
contratual, dobràvel em caso de reincidência;
dispositivo
qualquer

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
os
pendurarem 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) Secretârio(s) da(s) Secretaria(s) solicitante(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Os prazos de inicio 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) Superveniència de fato excepcional e imprevisível, alheio á vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condições da execução;

b) Interrupção da execução do serviço por ordem escrita e no interesse do CONTRATANTE,
c) Impedimento, total ou parcial, da execução do Contrato pela superveniència 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
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do
pagamentos
quanto aos

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
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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

forma.
ENTRE RIOS/BA, 12 de maio de 2017.

CF

ELIZIO

UhxOiH ima

B STSILVAÿ- EPP
CONTRATADA

feRNANDES RODRIGUES SIMÕES

PREFEITO MUNICIPAUCONTRATANTE

TESTEMUNH/y1:
CPF: gj/ie .kj

TESTEMUNHA 2:
CPF: flfet? SIS.

_

JL

SJ si

Z

=3U

jLv)tA

riL

de igual teor e

N,:

Diário Oficial da União - s*<po

142. quart u-teini. 2f> dc iulljo de 20 17

KKJ-.HLITI.'RA MUNICIPAL Dl: KNTRM RIOS
rV!RAlO>

UlLC'AL' U> - I'XIM p:iM o pJotJ:i;ll.i pjojonnl dc ;iliA)cnh1CtliO 4i*
miar mis u«ul*lo'. escolares CJ ivdc PCUUUCIJMI dc cnuno do iHuiiit quo cL l- lino KICK - Dft, Valm KN .iK4.4l4.lJ(l. Viÿéncui tic
r»s n.'Jiu 7 <i bs.iÿ 20IN

CONTRATO DI-: N i>2r 20J”. AilTON CORKíílA .VÇARTINS MF.
imcftio «obre u < VP.I U7 215. TT: (HltH-r*5. ;' :;o objcio c 3 contraíiicão lie cuc'icva pm tomt,cimc".H' dc ii:itlul.j|-:i>. pjra j'cuUcr
;>*, in-si'-.'ifiaks do StM>fiii;iii dc Actihfcnc.j SOIííPI c Tiaktl!it\ tin
V'lijcneu. df
MnimifHii dc 1 mve KMN • ti; IIM V';..or RS 25
'

>9<>7 2or.

ii

fOVfK.MO Oi: NCNI’J: 1

OiX-jniT. E? 5 SNA' A

*

ETT. ipusirir.»

MÓTC O

nun oluclo s a ciniiralriÿ.io dc cniprc«ii
l>v.ip3': uibamn com ahn:cação e 0mUi ols‘

7 t)Sii l(Cj(d-ifi.

? spet i.'lli7C.ãa

(in imu

:ur. TÍ-CII NCiL Hit NOUKiJA Sl'Rir,X>N I.FD snÿciui sohre (. f/NP.l- LHJ <A.‘.UbX rn.HH -'JA. aji' ohiclo e |> COUUftiaçftft <le cmpicsii pum preslftçilo tie «of\i$i!» dc ltK'5»s’$«
ce jpareli'rtW »'t ui1 condicionado iSPLIT’S F A<’J*S> c |wcu-;io de

do'C iifurn/aç.io. ilcsiiÿdravik) luncm d,-ds‘|i/.i
qunnicsi c LÿMUCIUSI acãn de ic-.civa[i>H<* C caixas
ciu acini tins: preJlos tla Sccxcidrij Mu::n‘p|Wl dc FduL-açúo. amfuJ-mc
;itie\0 II iL-.s t LiiiLitlcs. do Munisipin dc J line Riuv - Bnluft Vftjor Kii
’A.jnf... V ipc n-:i dc I Z.MS.jo . " ,i li.ir ini'»
s ILILIC.L- química

rx'7ÿi. t‘-CS inj'j c ç

TATIANA PIKE'TRA MOEl£lR_\
r>F
SIP. nisfiilo snVcc n CNP/ ON 7A2.<i*II UaUl-il, uilo nhieff C a
.ÿont:al;u-;ln dc ciiipiCvi pan :cdlm.«,io ij£. t-n/.lifivneia jiranicipal ik
Ascisicik.*ia SIKV-.II a see IVHIíMILI nn du in dr nuiin tl? 2017 Rem
,nn*c* rcftb-zcii,.io du evofo Fa,- a lirmiLo IN JC n*.iKi Combale a Abuso
r Tvpkvaçiti Sexual Je AuolevCC-.'CC ncsic niumcipio. VU'LH RS
3s> OtR'.t'O ViucnÿiD dc Eo<J5 'si I 7 4 M.tr.iOi'7.

(T)MftATO

l>|«p«ii1Sfl Jo l.iL-iiasj(J 13* j7.20 17
Kstitico u UispOliSft Jo lionçã». sob o if 11?/'20] X U7in
')5. cm fnior v.o f-\RfuJcio mi AH. 24, Iii ci HO II. ifc; Lei
M AC LA .VU.LT1 LIU A - >1 K, m*cnlu mhi*< ci C'NP.I:
IS fiKl.fi<iS uii|n-; .*, aiii> objeln *!ÿ iNHONtiiL'&o do empiuvi fVioti:»IC/ALLO jvnft o jtfinceir.vnio tic irtttJicamcnii* rto u.-u ininiiiiu-i pur.» o
mutue ipm. VuI.n Ri

*

Tfcpcasg do [.iciiai,ãu
fl,niliai

1

para pmfUuiion.ir

.i

tmimiuufciJr Jo

íuucioiiM-

J;i iiiiivLuie do S<TV - 5e:i KM de [.'tun ivêncift c l nrtdl?cinie ili' (k: Viii"...n.« do C RAS - i enuo dc UerVnrium Je AsM'sUucift
StVK-l it-' SuKiiLiiia - Hfthift Valt*r Kÿ l3.5Í'U.nf‘. Vipdueiâ riç
il.052'’>]/ ft 31 I2.2IM v

nvcm.i

CDVI UATO Dl V* 0* 1 ?<M |NF\, com n V1FJRA Y SUVA Al>ViX;Al»S ,ASS(X'J..\DOS l IUA ML. inscriR» «obre o L'M’J lv
;0 5 >1)915 ucjDJ-f»:. cupi o 1‘bKld eiminuÿo dc cmprc« pam piVNlatà.o ilc N,'r»iu»t ntlt ncciicios dc f>l:i:’.cOitit'nti* urbftnn nas antics
.T<C;ik: consultoria c:il jilininisUMÿfto e asivt'VMri.'i juridiui ifibuorjft.
i!i si‘i»u»l\ mu'iilH mniiicipMl .lu-reiiK-iibn Jas ncf-Hiis rnunifipini nun
:i iI'hMaca tbi liiviil.i ;i:<i:i. i«(idr-rni/at"ii* >lft .ulminislrdcãn piihlicu
:>ui ucip:’.: Viilor RS I -l-1.0tHUK> ViaCnCm contratual de (•2'U5 ’?(* 1 7
:11C

MH? J'“' 2D ift

f(»\ru.vm

m: v

<n IUIX MFRCVMIX ( DMéRVIO OF HRU-

Dispensa Je L ieilaN’Jy nr 7N'20I7
Roiillco n Djapiirift tie liei.?x‘-'' -iiib o n" DTb cúl-. com
nik-io no Ail. 24, Tncixi* X, dft Lc ?,C4j'SF5. c:u fau>r tic NADJA
MARIA AL3 CS D3 Sll VA. jftsermi subic o CPF 22’ *n 445-15.
cUjt* olijeiú é lixjção Jc irnyi’v1. para lunLionjii-.ruio Jo TSH Uicrt
ncccsj-ukdci. da
Kiibciln -.HI Pino du Sfluipc. r> qval jleudorft
Scçrelana Mnnicifial dc SiiiiJp wn mumcipm dc liiHrr Rto.t
DÍ5TMISI dc I.LeLtiyiU llJ

25 05.2ÍHX.

2J>]7

Dispensa Jc Liuiuiç-àti n# t*‘>'3.iH7
ft n” iHfX'iRJ IX COUI
Radlicn ft Diapea«ft dí ILnií.CÍt’*
ful;r,i no \ri 24. ínc»>ci 11, da Lei R.Mb 03. err favor di> DERNT
RIOS VIDKACARfA LTDA MU. mscrilo sabre 0 L'NPJ02."34.5 u5. tWO I- -2d. cum ohjiíu é LC>:i1ratúsõo dc empresa ;xuu fuiitcficr.etrty de aimútio iipo huspiular para i*le::dei a-» iliim.nulcft da
cnfcmiy riy <lti prunlu Jlcndimcnlo (Po«t* Jc Sauipc) c TfoSpiMl Muiiicijial \-SI<ir Rft 7 Mkl.lML

I.1UTL»S ITDA V1V. HIS-LHILS Stereo VST I. 7 ?N? A;if10)0111-02. tup*
ohi;-ti> i* u coiitTtJÿúú dc L‘iH|uf«e pam u fvP'ccm-cTHo dc çênc:X»s
a.1 1 ir:,. nc iciv-s. p,u v> utcrulci uy oruutuma tk alirrtctHftTin L-scoJur na>
:.nidftdi « ,’>enUTC-s Jo ltiumcipii--. \ÿinr RJ> |íi7 Jilft-íií'. Viÿàncij Jc
25.il5.2fii; a 25.05201 x
fONlKAlO J)b V «1 2>HHI. t’OMLRf IAL KDSAKiD LiKJrLl.
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