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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO n° 031/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO PALMAS LUZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

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 PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.901.896/0001-91, com endereço na RUA G 142 TERREO MUCHILA
I FEIRA DE SANTANA - BAHIA, CEP: 44.006-170, neste ato representada por PAULO ROBERTO DO
NASCIMENTO, brasileiro, casado, portador do RG n° 01.650.588-38, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 273.274.5D572, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.° 184/2017 e na Licitação
CONVITE n.° 031/2017, 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.° 031/2017, efulcrado 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 PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA realize o
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA, conforme termo de referência em anexo, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo
Administrativo n° 184/2017, a qual fora dedarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n°
031/2017.

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.
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, devldamente aprovados pelo Exmo. Sr. Prefeito, desde que observados os
limites estabelecidos pelo art. 65, §§ 1“ e 2a da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Constituem obrigações da CONTRATADA:

\
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I- Fornecer o material conforme Termo de Referência, mediante requisições do preposto autorizado;
II- Assegurar a boa qualidade do material;

III- A CONTRATADA obriga-se a realizar os fornecimentos que trata o item anterior nos conforme
requisição;

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.
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;
VIExecutar 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;
VIIICredenciar um ou maís 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 âs 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;
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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

5.1.

- DA EXECUCÃO

- O regime de execução deste contrato será parcelado.

CLAUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a partir da sua assinatura,
podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em conlrário 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$ 76.493,84 (Setenta e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro 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 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
de requerimento.

-

A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado

-

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

8.2. - A eventual autorizaçao 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
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.

-

O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos
PARÁGRAFO TERCEIRO
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 fiscalizaçao, rejeitará no todo ou em parte
os serviços/fomecimentos executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMElRADA ALOCACÃO DE RECURSO

-

11.1. A despesa correrá por conta da dotação orçamentária
Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 00/42.

- Projeto/ Atividade: 2.021- Elemento de

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;
\
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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/fomecimentos efetivamente prestados e aceitos.

ft

-

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 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 - 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

ft

- 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/fomecimentos 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 adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de ínadimplemento de
suas obrigações, ás 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;
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;
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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 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) 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;
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 exercício de prerrogativas deles decorrentes, não
constituirá renúncia ou novação nem afetará o direito das partes contratantes em exercê-lo a qualquer tempo;

-

A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar ao
PARÁGRAFO SEGUNDO
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 quo 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.

\ <
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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, 08 de junho de 2017.
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Fnru Rios;. 12 do Jjitm do lOi
t muTjtu dc nu ?5.70 '. IR PfHUCríWW dc FVFNTOR AkTISTTCriS 1TOA ML nwiil.. soliic t. CM')- IW.WI 1 2 Vixiuj. 4x. cujo
ohicio e p s'r>nr:r>rrH'nc- d<? «ilH'tesi) DO rumo dc engenharia para pres:::çí.e dc vorviços tie locaçãu.
<3c?lll'mt&ccin, eÿmi'.nrj me‘í7KJ para ciMii;inorÿw (JCA K'SU'joi alusmv \ SJHIKI Anlòmo r São
Joan que SCIJ i-i;:li/:u!n rw.s d:as IU. 22, II. 21 t- 2S0h;2017. mu::ioi|>io dc EnRe PJL*' - BA Valor Rs i4S.fiW.Of>. Vu'iriiOM dp
f)x.OS.20t: limiv Km$.
(IR i to. 20 17
<:c Junbo de ZrtP.
(’wirraw. de n 3? ?0\ a FRISTON SANTO.S DE ANDRADE MK
mÿirito sohn; o t. NP.I N" XSK.2 I7..Í0.S-0I cujo objolo ê cornrjtjçiio
Oc
puRi tbrncCitrlcnlo do iresn.s JiuRitmrtrs lis jiarn manutcnçíltt
rios vck ulits do di'ersiiN sevrei:iri.iu do .muticipin dc Cu re Rii>t BA.
Valor RS TvJi+31. VLaciicu do iViO0.:fiJ7 a D6.i:.:«r'. b»Uc

t'MiTUlii tit-

in-scriR* Nobre i>

cle amp: <:*:•. p.M piesl.q-ão de

-

.

-

Rios. '1f> dc .hirdio dc

•-

Nv *

’I Air. PUMAS l.l.V < DMKKriO Df: M-YJLK LAIS 1=1.1- ; KICK IT D \ iIWullo 'obie 0 '. .N'P.l S' Hi- M)J A‘>MJlK>ly|. ci:v cbcCo
e<nitr.:l.»ç:U> sic omiv.es:. eun
IlH necJDlcnxi do
m.H;Ti.ii clcrrico pc. (toon do sili o*. du nuiiiioipio Jo T n<ic RMS
7f> l-U.xj YhiiMivi.1 sis- dX.or-2017 a l)K 12 2lU7.
BA vjlol-inirc RHK. Í)X ilc Í .nim vie 7<ll7
Couirolodc ti“ I9.2íjr-1.:, Y11.1.AS i‘( »Mf:RC.iAL LIKELI ME Jllkeiro SithTt o fAjRj V1' 2i
.is 5l>- 000 1-s>I oyo objeto é ooncraLaÿáo
CC emprese |)L'I I 0 t'orncu’n emir ilc molcrijl Jc exprdicnic Údltico.
p«dat:i'iÿio n c uleivul.rrs pat a cnziriha JUJJ diecjsns .icnclorioe d*
Y ipòncct <lc
Oumiclpio dc rm.L- RJOS - BA. Valej- RS
.«i.lki2Ul7 o lr*,!Jí» 20IS Ltirr-o RioS. Jfi do Juitho do 21117.
ConInin dc «" IS Nil 7. 1 F1JVAN 1>A SUVA CAMPUS ME. S;:Nori\>
Mihiv o CNPJ N' iw 4ÿ4 d6.; i)i.nj]-7l. rujo iibicto ó imrrjiraçilo de
serxi;ns imrsiicus tie cnnior/c Uuarie si se apreienmi no dr.i Hi de
Itmé.ri. nil JV.Slrit-i ilc ssttyrij 1 24 J: U7\hi>, A,s 2>:00fhTO? Clll lÿf-çd
Pl'iMic.n durome ,vs ;-i>me«n>iíis'òcs Jw, (cslcpis lurnrioÿ dc Fnlrc Rios*
BA. Valor RS fuj.OQir.OO. Viÿenci.. ilc dX.06.2lU7 c. [JX n\.2D‘7 Ejit:e
Riov ns dc Junho de 20.
2 '2017-1.2. MLPI DlsTRllil. IDiJRA 1JDA ML
Conir.no dc
iriSL-ririt
o CNP) N" I'l.fiS-UwvWl-il. cujo i>bjelo è cmitr;nniilti de empresa trim o Kn: edn:en£o dc IIIJICTIJI dc I ’mpc.’sl p»:>
a Sccndari.i dc Sanile tin Mumcipio de E'nlrtr Rjos - BA. Valor Rif
224 OHOJKi. Viicncia dc 2‘>.Oo.2oP J 2R.06.2dJf:. ii-irc Rion, 2<> <k
Junho do 20J7
Lonlrarn de « 2 5 2 is17. JORGE SANTOS NASCIMENTO DE At A(;OINllA?v-ÿ.1ÿ inviTitn solirc o CNI'J N" JO.i’cjy l'0flfH-5fi. cujo
o lionocinjor.li* do eculas b.v
obj;:o c connxtutcili» dc c.npicÿc
iicni. p£n& filor.dor us netcsMcl.iilCh da populiicão ca/eftfe dc tJILc
Vigência deOl lib.íltlT a Ul.Hii.2<i|K.
Valor US 3d
>rnn? R iii-t ill dc Timlin dc 2ul7
C iinuaM do o' 211 20P-J J. AHMA/LM VL LOMCROAL DE Al.lHOILE a CNPJ V 27.6US BJ9TyU0l*
MhNii« LTD A - ML
['ÿV. .-Co uh-etu e oijii li Ij'yiisj il< empresa p;'JD e íi>m«:imcii:e tie
idrtde'i Ja Scueuru dc
I'.smcihi .ilmKi-ikinri pan; aitjuli'r as i
Sai-dc du MUJIK ipjs. iK- Knnn Ris» - BA Va|L*r ft* 2f4(ir«).fHI
Yicocuia dc i)7.il6.2i43’ a O7U6 201S tr.lr,- Rio>-. fl" dc Junhn dc
loiiii.iii

dr

.

Vomraio He if 2?.’2n:w. EPSON SHAA r>.\ < fii z. insciho SODIC u
? 7. 4o0 dO. ilAfl | - S9, enjr* ohjclO C cuniMHiÿiio dc cinii-c-<r
jmu a Eunice niieiiru ilc /ú.HRKS itt.t"enlic:'\s ]iiu:i .I'cnJcr .is meesflicadcs ÒA Scctciaria dc Stindc iki Município sic btnrc kjos - HA
Valor TtS 6>.<Vjr>/iil, Videlicet de l6.0A.2ur
.6l>6.20 IS. E litre
Rios. 16 ilc Jÿultu do Zll I
fimlrato de uu 22.'2ll!-. FI>SUN SÍLV-Y D \ CRl.'Z, instnlo wSr: o
t’M’J N" 27.4i,»<].4rifl.lHM)j.i4. Liij i » nbjeto i comrjtaçiio do emp cv.
pnm o fi>niccimcmo dc géneros iihiijcniieios. pam atender as nei-o%s iijíldcs da SrntfjiM dr SaúJo ilo MnmiTpin Jc Ent:c Ruts - BA.
i'ilor Ro 'JTAW.Hd Vijfcncli! dc J6.fJn.2iH? a '6.06.20] X Í nn c
Rurt. 16 dc Jlinhn dc ’UIn
L'lijimm ú< n" 24‘2£H-. J.C SANFOS RFSTAURAME ORELI
Mt. in-isjiiio subre u C'NPJ K1' 12 744 036.'0(Nl J - 7 3 . cujo uh|olo i
cunralacàu de einpreMi par.» t'nntcc-r'tnTu de lelciçnes niw DIÿIIíK»
tie Suh;iújn.i, Punu dc SíHiipc C ika Seilc tie Munioipio ile Fo'.rc Ritn
- HA, Oil 4 SC1Yi dOrCS. piCitulLiTCS dc SiPs-Qils c CslrlSlllrefC5 ijUandu
VV.lO; ftS
tr:n c\eicicm das .suas timeões nostas '.ncahihuleX

w

20r
lonmin dc if :0 2«p.i:. I.. GVSTAN'O PTMFNTA I IMA - ML.
inurito S|*K- s* < NtM N" 14 7;:.)|J orw I-U5, aijn uliielo c con*
iraiflçáo d; cmprcM pnr.1 fi>.TD«x-tmo:mi do
nlimenlums pa:a
a lender as necossidÿdes <Ja Scciciâna <Jc Sftudc do Município do (.litre
Rios - BA. Valor RS US. 3ÿ,00 Viÿcnria de 07.0fj.70’7 »
»J“.0*>.2(<1K. F.niii* Rim. R” dc JUII.M> dc 2017.
vciifLcado
lisle diKinuontc p-xlc
pek. t i»eliÿ4i rxir.*:i>| 70X020111 5'i

tio

I6.06.?0 IS Fi'trc

Rios.

PUFf.ÃO PRTSKNí I AI

DOM. no

site wv.iv

elLtiuivjbs |i j.M0v N.

;..:SE; =I p.*Ii
MAH A

IVHU'IOPL II.RMO LT11T1\0

Atbiivo u1' 3fi2d7l III. f\nnrr,uimc

Rmrç.fuiidd Munit.i|ul tR- Sntk'c
Jc F'cira de Stmta-ua, Objvin: O eontratu 11 ' 14 12HI.?1 1 11 1*1:1 -UIHEIO*.
lie RS 207.I4Ã.24 fJu/ciU'iN C lU'vcmc. e selu mil
eom s n.Lor
centn £* í|uarenu c iiin* rc-jis c vin;c c 4UC60 cental us l -t;r:i prornigaiiu pur :nais 'V (rresl nirses. a conUi Jo -u-n TCIIIH- rlnal. r«'Icrvnlc ao pciiiAln dc 31 l>7--20| / 3i>'tU-2iU 7. aUJlilotluC rta lii|x'*.esc
dc eontrditcíio Je novo picsLulif dos sctvict» •'Olijfctu li; i-.ven9-.1j será

a resvisáo isnuramal, de ut-mdu emu e qua:m* .I'lwUiiiU mis
tui pn-cettsti ;f 4U867 2ÍJI
n" lJ26'RíiM 2<l I 'ÿ'. que iwlc
proter:Jo pda nrocui adu'i a <rcr.il iki \tin\:<.ipii*, ("on'«..i.v
tl:i:TiaiiMiiiies Tiauspmics ['ikinus [.ij:i. DaM Je ASXUKMUM: *'. fe

eírTivy

aidus

h*rj

Julho ilc 26 1 7

PREFEITURA MUNfOPAL DE FORMOSA
DO RJO PRFTO
Y3 ISO l>K. KFViK , \< VÍ»
fONLORRÍAf JA IH

Fin f Jc j_-:.u=o dc 3!.i| TERMOSIHFS 131 AN DuS SAN | i><

PREFEITURA Ml ‘MCIPAL DF FUCl ÍDFS
DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DF 1RUTIRAMA
Wist*

O Tieteitu M.imap:il cie Umtiuitu.i, no us*i Oc 'ims .u::•r*m;i pnbUco « bomologjc.io d>> Ffive.ÿso 1 Vuuionu
f'lcpao PrcsciKtal Kc.íKno dc
u" "17 2;il'? 411c wc cmni'
vrntedoro dos I o1cs 0I, 02, 0.>. 1W. 05 e ilfi. c*urt o ircnor prvii* ni*|Inlc a empresa. Ll.í.lKfM.JíiH I t OMIiRc |(> It[-. [LI. MtN.V/Â-'» i.
SFRVTFtiSi LIDA. m> valur lutai dc RS Ifi.OOO.OO (£;.c/i*i:u mil
let:'.'). LilTI: 02 no wiki: total lie K$ S9 illMl fill (Uultn e :M*\ fc mil
rctuçi. LOTL 03 com <J i-a'.nr io.c. Je Rb l.£).40'iõfl.0o fu;n milaã-* c
novecentos c ;mqiicntji mil IWKI. LOTT (M corn n valormul *lc RS
h? DlK/.lUl (oitenlii c ei.:eo int) I'e.iisk I.O'I L if cun' i> 1 .ilm lc 'till sle
RS 42.00OJ nl upiaremn e dous mil rciiBj. t.OTf Orn sr*m n MIII>V minI
dc R$ It* (NJ(IN(MJ ide-rmio mil netu.sj. iderc:iie no lbucos-'o
IFJ-'2UI7. cujti oNji'ti» i- a sontijilavâii de eiujuesa esjicriali/ad;: nu
f>TÿiiTU2Siiiio tic Cvcnioi. uwluilldo iiunciTimjiUit J ninnlaicm ilc Ii\!ii
eslrnb.'rj t pesn>al ::«<s«irioi para aier»do .!-> den i judas Jo YTunitipm de INrtiriUVii'Ra t> ni-*ivesMi lieiUHtu u* eti.nntm-sc nv si-.rn
ItjmrieCido Job infacss.idos

íCCG). HOLTCR24 llOMr 0 MARA, mm s\jui pamcn! w
comndiin
cum fomeameiim Jc andns ilimitaikvi JIJ-JVCS de Tcleiiieditina. v»sÿucki ute.-.dÿt u Sevietjnn Munieipul dc Saudc do M-mvipm. Set.siiit
<le AKTlura: a% Oÿ0fl boras ilo flia 1 6 OS, 20 1 7 O sCri :cj)i/-da pa saL

de rtur.'JiVs Ja Ci'JPEL mi Pntfcimra \1unit'i|Kil. Infill: CV.mu AJminitimkvo MÿnicijuJ. uitostiiaçiVs (“5 j 3271-14 10 dai* dfijK) Jirs ãí
IZ:U0 luu-j-r. Eeitjl ua i’Tct'citiiM Municipal. HJ «;I!<I da Ctiuus.sio
0K:iD6 hnv

fcM 1 2:00

Sirs.

""

I-.I* :hd; 1 ii:i <.'-.inh,i-|M. I" dc di’'»:o de 2"! 7.
FERN ANDA A PO I .IN.ARJO' GALDJNO
fbcçosii a

PRKFFITURA MUNICIPAL DE LUNÁ POUTS

il

AVISOS ni i icri AC vo
PKKI1ÃO PRFSFNf lAl, V 21 201 7
(3 Muniiipm m- Fimápnlk arriives de -ten lTey.nciiti i.)liu.:..
unn.: públiLt) <JUL- nn dm 15'I>8'20P. ai lãbOUmin, no undcicto, R..V.
Aivbirnrdw Martins, 525 • C.'cnlairi* - FuiiápolisTtA, sorii» :cccb*das
[jro[joiti*s relutistíÿ an Piepãu Pnis«íiieÍHl
1>2L JiÿP. lend*' eumo
onjclo: fontrjiaçãn de cmptCSO paw |írCAWCáo de SITDíVIJÇ de Jucjeão
lie lir.piv.sMju.i. situuJu letciuJer ns Jcimuidm d«.s SeLTL-t:>ri:i> *n» MMuiclpio 0> LilciVbaados pinlcrin Jbicr d Iciliva do cdi.sd an iJla dc
Supenutendçnçra dc LicMações nos diirt t;tert uu homn» Or
6<(hTklmiti as liiriJdmJf». Se náLpiiridi'. sens cobrado aÿvnÿÿ t» cu *to
ortrtivo dc tqnvxiuçjo, ca*o 0%'Ovrfj- Muurres i-nfomiaçôcí. oisJcràn ser
notidiis nu i-inJei-cc*» Uiinici referenciado ov pciti i-iiui.. lieusuiiiiH-

oidcircpoclctrinko biip:-'',*sm-w.in.j!i>’.Trmaj.ii>ÿsbd.:Jilinl,

HOMOUKiAfÃÍJ

huivA». k-pnis

>' A n' 20S 2nl L Tipo. Mcnor Prev fr|ohj|, Obvitv Contratação dc
e:np;cíT; para |-testavãn de sen ici*s cm cvtnneM dc ElcliwurJiueni:».:

L.c«a<ãO. d6<r

t)b

JW.Gitl I'RTSEM lAl. V 17 JhP

[fiO D>: 1.KTTAÍ AO
2".2e>(7

FREUNO TRKSl’Nt. lAl. V

Pcmiaiiente dc

BE.KA N' 3 2017

l‘iv!eil<< ell m..tiis-ipiu de FnmitisJ J*i Rio I’n-'u. ivialt* o;i
Bahici. com J'ulCiO nu juuecci luritliuo «la I'onuNdorii <icf.il ik: M11tiiL-;piu. ibjiilc T<l-V(J<iAlf. o liei1,193 e na mudj.iikitk fopicotrcnciii
riihlica 11" tJCH ‘20|7 - ?;ix-eNMi Admi::ijitratmi >»' 1.IO'. 2UO. nl*jc-lRnriilO a CirtUmncdo tic ap»biei3 cspcci aliada na ptcslavão uc servito: dç ouM:çi<lfidc. no imh to da '\*4rr iriis:rjçãn I>»rdri c [njirccu
Jo TuJer Exeeuti'-u Munitupul, nun USMCIN »ILI Lei Feik-r.il
]2 2?2 -lrl(>. Tipo TCCJIJCO c PIVçíI. Oulrdji inJ‘-ir:n:n,i3.s ptKk'IV-* sci
ndcl«i'»JaS vo sekv Je [. icilaçòes. liq Sjdc tkl Í*:cfíi«tr,i Mu rL ipaf
sifuatla na Pmça «In Matrj?. n"' 22 on i>el<i telcikie |7")

T'refci.o

AV

\. r lie sli'.n.sV ill: ’l.'i”
KOCJI s Di'-. DLlVLllLA K.\M<>N

PRtFLm.R-A MUNICIPAL DE ÍLIR.A 1)L SANTANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAL*DP.

IT SCOTS

T.‘* TIT Rios 3 de imi n -,1c ?>; ".
El.[/.ID II KN ANDES RODRIGUES SIMÕES

22 2(U7

O Mu::ie»pio ilc Enn.ipnllS. uUTlsCÿ dt seu Prce*ici:ií < bit tal.
tun; a public i» que ni> dia 1 5
I rT. UN Ihhúíhnm, nn e::<lcivco- Rua
An-huncili s \1mti-*s. 525 - Ccntinrrit - E-imájKjlivRA. «a-iàí. ieevhid;:s
priipoyDs xcJniii.ls .in Pregão PrcseneWl nr 022OIH ’. Icndi* eomu
objete: fic.lnlasao dc ompicsU pau p-eslacàu de svn 11, us J; ma¬
nutenção 1: rtcarjias ik- rmj IICSíH *IAS peilenef-iten
Mnuii |i»* de
tunfipolis. Os iDletc»:itL]i puticrfui i'a«r ,1 leilU.t Jocdilal K» 'fj|;:*ic
Sllpivinleniiêncm dc l.iviruçõci no« dias úteis no lumno CC
r>8b:0Rmin As I2h:00nii;i.
adiiniiitk'. scrã tubt;»Jo jpt-na* o < IKI.»
detive ile rcpunblçíu. cêJo iv.-tjjT::. Muiiwe.* intunnrvVo fKxLi.k1 íCI
obtid.-iÿ "6 fcndctci.it iicinu iclercrisiudu oil pelo e-m.nl. iicUdciuupuJisi,rt ç-Tisiil.coni. As dcniHis ta.-vtis 41» t-ctt<imc *eri»u pubh.’inUs rvi

Its tie

niNPENilA DE LL< ITAt/Ào n g.i-20|7. eiun tul.':.* ne ;\ji *7. XXI
c .Art. 24, Lcieiisi II. >ia 1.01 h .'*06 '93 , r:ni fciviv: tlu J.Tiipresu AN NICK
SANT ANA I SHI. Ml ME ãiscriU» >obie o f'NPJ V I9A'.K AJ-? <ir,i»|$8. cujo nbjcio c toalnilRç-ão dc cnnrtvs.i cipccisdiÿldoi jUia I* j'mretMiiicnto de tccidsi pavj rnnfçcçõe- cc frujes IIT.COS pirnnos. Vale:'
RS 7 900.0(1. Ciurc RJoi. 02 Je Jmho de 2fir
HTSPFVSA DE T.lfTTACAO if XS70I7. com IWfro m* An. 37. XXI
c Art. 24, lueiSsi II. da Lei K t-6rv93, cin liiutr da Knt|iri'sn IBYARAM SOLUCOb'S AMBJRNT'AJS LIPA - Mb iniCIP..> iobre 0
CNT'J nJ 10.4 38.452 OOLH'O.Y. Llljd 6bjclo é cnnti ataçan de eiti|i'ei'.
cspecializadsj pava 0 |)tesift;ín de scniçes tie celc.u c iiÿjisjxÿife,
eiictjuuiihiimçme JJíU'* Irainvncnrb í: t1ei[i»Uiv'dtj f«u< tie residues KI>
IIIUK dns Sernas dc Saiid? dc-te Mnnieipm Yaltu RA 7

As deitliiÍN liws lii» ectlaino scrim pu >li»':irl,i? mno ?rc wvm-.eu -upob'.hi. «irt.hr. Fun.ipolLs - HA. ill de Ac*-s7. Siiiubsi M.m Ruif».» du- (Hi’-vi:.i Ruinus - krs.vturu.i LH*

ciai

wiso*
Dlÿl'ESSAS DF l.lf

>*<>

giTiail com.
pulitirt
h()M.

Junho de 2(J I "
font:cuts dc rf I7 2ilj.'k .if fJANins Rbi>TAi:RA»JL t.iKJd.i
MT. iriss-rite MRHC O ( VP,I Ns' 1? 7'14 l>36 OfJdI- " Í. cu.|o ebjero i
Cunir<iinsr':ly do empresa pím lornfcijiienu» de refeiencs m»s Dioiiims
c.r iuHawiw. f'ono dc Iviiurpr e nn Sede dt' M,:nir»pin do Kmre Run.
- R.A pina scfviduies. presnuleres; de Servians c IVIIMJIIUXCS tjui-iidii
CLD CXOrCiciu dai vúas fuiKÕCS nesrns localidades. \a!nr Hi
174.240,00. Ylircns'u dc 0S.H6 20I7 J D5.L4FI.2LL I X. hm»c Kin,. CD Jc
Juiilio dc Jill 7
Contwv do .f 2.V20I", FRAN (.A f UMFRffO F SFRVKOS LTDA
ME mssTitci sol>:e u C'M’J N" 67.0K6.024.0lMH *54. cujo al»j«u c
conuatttvdhj do empresa pura. *> lomcciitictuo tie logos dc artiHcio para
te.stiviibdcs, eventos e toUkrimiTaciVi do municipni sle Fnln- Rii» BA A'aJol' 13!.575.00. Vietncni dc 1 N (W-* 2iJ ’. “ 4 lo 08.201 7. F.nUe
Rios. 16 dk; J.-.rdio de 201ÿ.
CoiUi-dto dc if 40-20 1 7. JB IXJ5 SANTOS CIRELJ Ml uv-seiMO sobic
o L'NPJ Su 2LJ7? 4(JY'6uOJ'X4. euinubieto e vO»trab>yãt> tic CITl|JiCS4
para prcstilCÍ '-' dc <ei v.çtis dc aprescníaçiVs a-ri-iiiivis dm ante Os tc*ls.-jo* jurlindi iki niunidpio tic E nine Ribs! - UA. a sev ve.iliyjUM ROS
JPJíT 2.1, 24 c 25 dcjunho df- ?0L7. Valor RS
Yigéncií] tie
ir .06. 2017 4 R7.0h.2UJ ?. Edtte Rios, ff? ,1c In:;he dc 20 17.
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PRITFITL’RA MUNICIPAL DF ICAPORA
AVISO 1>F

(

MFUr.NC I XMFNTO V V2Ur

l> J -.tndo Mmueipal de Sr.úde <v Jçjp.ir,': - HA. itiniv.'* da
fumiisjo l'fmiii::pnu' de l. eir.iv.T*i. rnjnicai;i: pel.i Porlichi
2-'20l

’

d; I>J de JÍDeifO tie 2<rl'. lOnifl publico JO.v ilHvnasSitVs o IClOl"mc::nr iL iktvUii»cnl;iv:lsi p*ir<i crcixiKijinciiL' Má salt: tit [.kitú-Túo v
I "lllrHo« LM l‘fX'lvitur.1 Municipal dc l/.ii[*iu;i - liabiu. com M-t.i- ua
Rracs Bcmordo do llrim. nÿ4Ji; fontro, |ç,i|i'ir,4 - D,ihi,>. tonm -i
(’omissão Pcr!Ti4>M-i:itr -If l idtuÿào. a pamr du ibz. .75 l»S 3i»l 7. r*>
huirrio eulre itShOOitiiu J> luHfXImin, .-.té o i-.t.i KX-fiK 26 ” cuju
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MR ri* 7..2I7H-? Jc Zl iJA2U6l. que instilui .i
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