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CONTRATO n° 033/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO CLERISTON SANTOS DE ANDRADE

-

ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
14 126.981/0001-22, com sede á 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 CLERISTON SANTOS DE ANDRADE - ME, inscrita
no CNPJ sob o n° 02 747.738/0001-42, com endereço na Rua Piaui, n° 53, Centro, Entre Rios Bahia, CEP: 48.180000, neste ato representada por CLERISTON SANTOS DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, portador do RG n°
6.580.736-72, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 893.217.155-68, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro
no Processo Administrativo n.° 186/2017 e na Licitação CONVITE n.° 033/2017, resolvem celebrar o presenle
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.° 033/2017, 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 CLERISTON SANTOS DE ANDRADE ME realize o FORNECIMENTO
DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ENTRE
RIOS - BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 1186/2017, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n° 033/2017.

-

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
econômíco-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.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT.

VLR. UNIT.

VALOR TOTAL

1

PNEU 175/70 R14

Unid

40,00

295,00

11.800,00

2

PNEU PA CARREGADEIRA 17 5-25

Unid

2,00

3.402,00

6.804.00

3

PNEU RETROESCAVADEIRA 10-16.5TL

Unid.

2,00

1.212,80

2.425,60

4

PNEU 175/70 R13

Unid.

26,00

257,50

6.695,00

5

PNEU 1000-20

Unid.

7,00

1.522,50

10.657,50

6

PNEU 165/70 R13

Unid.

5,00

238,15

1.190,75

7

PNEU 215/75 R17.5

Unid

17,00

990,00

16.830,00
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PNEU 275 R22.5

8

PNEU 225/75 R16

9

Unid.

Unid.

12,00

1.627,50

4,00

826,00

Total Geral

19.530.00

3.304.00
79.236,85

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será realizado mediante
solicitação por escrito da Secretaria Solicitante, acompanhada de planilha detalhada dos serviços e/ou
fornecimentos a serem acrescidos, devidamente aprovados pelo Exmo. Sr. Prefeito, desde que observados os
limites estabelecidos pelo art. 65, §§ 1o e 2o da Lei 8.666/93.

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

l-Fornecer o materia! 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 á CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização
ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.
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;

Executar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência estabelecido neste
VIinstrumento, 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
VIIItramitaçáo 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 ás 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;
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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 mâo-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:

Cr

I. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
II. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos á CONTRATADA;
III Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da nova fatura corretas;

IV. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
V. Declarar os serviços efetivamente prestados e fornecimentos entregues.

CLÁUSULA QUINTA -DA EXECUÇÃO

5.1. - O regime de execução deste contrato será parcelado.
CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de 06 (seis) meses, 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$ 79.236,85 (setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco 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 serã<
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reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da
proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.

8.1.4
de requerimento.

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

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

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 á 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.
i
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CLÁUSULA DÉCIMA

- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

-

A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a cargo de preposto
10.1.
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:

C

Projeto/ Atividade: 2.005 - Elemento de Despesa 3.3.9 0.30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.009 - Elemento de Despesa: 3 3 9 0 30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2 018 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 00/42.

Projeto/ Atividade: 2.019 - Elemento de Despesa: 3.3.9 0.30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.022 - Elemento de Despesa: 3.3 9.0 30 Fonte de Recurso: 00/42.

Projeto/ Atividade: 2.023 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.026 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.028 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 00/42

Projeto/ Atividade: 2.031 - Elemento de Despesa: 3.3.9 0.30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.035 - Elemento de Despesa. 3.3.9.0.30 Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.040 - Elemento de Despesa: 3 3.9.0.30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.044 - Elemento de Despesa 3.3.9.0.30 Fonte de Recurso: 01/19.
Projeto/ Atividade: 2.045 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0 30 Fonte de Recurso: 19.
Projeto/ Atividade 2.083 - Elemento de Despesa: 3 3.9.0.30 Fonte de Recurso: 15.
Projeto/ Atividade: 2 048 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 02/42.
Projeto/ Atividade: 2.049 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 02/42
Projeto/ Atividade: 2.051 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 02/14.
Projeto/ Atividade: 2.054 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 14.

Projeto/ Atividade: 2.089 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30. Fonte de Recurso: 14
Projeto/ Atividade: 2 112- Elemento de Despesa: 3.3. 9.0 30 Fonte de Recurso: 02/14.

f
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Projeto/ Atividade: 2.057 - Elemento de Despesa: 3.3.9 0.30. Fonte de Recurso: 00/42.

Projeto/ Atividade: 2.061 - Elemento de Despesa: 3.3 9 0 30. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade 2.064 - Elemento de Despesa: 3.3.9 0 30. Fonte de Recurso: 00/29/42.
Projeto/ Atividade: 2.108 - Elemento de Despesa: 3.3 9 0 30. Fonte de Recurso: 00/42.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

- RESCISÃO CONTRATUAL

-

4

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) Supen/eniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA, requerida ou
decretadas;

e) Cessão total ou parcial deste Contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o Contrato, por quaisquer destes motivos, a CONTRATADA
terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços/fornecimentos efetivamente prestados e aceitos

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Ficará o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentemente
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções 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 á CONTRATADA o pagamento dos custos que forem acrescidos

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL
14.1. - As importâncias devidas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE serão cobradas através de
processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção, sempre que 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 à multa de
0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço oui
entrega não realizado. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, será observado o percentual de 0,43% (zero
ç
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virgula quarenta e très 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;
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 (trés) anos;
e) Declaração de inidoneídade 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 inidoneídade 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)
Secretàrio(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;
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, nãcf
constituirá renúncia ou novação nem afetará o direito das partes contratantes em exercê-lo a qualquer tempo;
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-

A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar ao
PARÁGRAFO SEGUNDO
CONTRATANTE, ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos,

PARÁGRAFO TERCEIRO - 0 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 nâo poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

Ir

PARÁGRAFO SEXTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões,
que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
desde
Contratos
e as disposições de Direito Privado.
dos

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 erruQ4 (quatro) vias de igual teor e forma.
ENTRE RIOS/BA, 06 de junho de 2017.

ELI.
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ictlix e JMK eenljvnÿp Objeto linw:;ird%ã« d: einpieNa de niÿenkmii
p:rri> paÿjiMCQUeilo em parale kpjfledo v c.lleMdn epi ilivenas nins do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE L’RIS IT)POLlS

sio MMcma dc KcÿisirO tV Preço pin a>.(Li 15-kÿÃo dc ci.inflame: :1o® e
míllc: í,H.I permanente paru ult-nJeT a Diiidíitle dc Atçucno PSICOSMVíUI
do Mumcipio Secção- inwfio:* á> I4.mih. O Pregam* Ojkul <k
ÍV.ravi-TS.V MI fine, no uso dc suas atnhuçòes lejiiiis %niu público i>
IVçgão PTCM:.X;J] 6RLP ii"lK»tv2<Jl7. Processo .AdjiiuiíliiMisii
755:7(11 7, objeta: C oMrutaçào de íi«pre«j poi meio do Sistema de
Re cif iro de PKç» |un :II|IJíSíÿO de cq-ipaincmos < nmicri.il per¬
manente fluiO rende; 0 Isljoratório da Unidade de Alcncãa K=pçCíUJLLUX cm Saúde do Município. Secção: l4.-'b>i.'701T ús W>:00h. O
Pregoeiro Otkiul dc CorpÇíVRA, r, tioe, no uso de suiis atriouiçôci;
lcaim lonu público <i Pregíio Present i-il SRP nTHT'iOP. PHKVíW
ADIMNIVFJTIVO ílí í).1 20 1 7. objeto. Com fiação Jc cmpresa por meio
di> Sis.cmm de ftogusíno de Preço pJia f.quiSuçJo de cqnJanuários c
maWMl permanente pari atenurr J Unidade dc Aicncio Esfuícialiaudj CJB Silúdo do Munbipu no Hiÿpiiul Dr Jaime D;i Sih.i Cuclhu
r.j c idade. Secção
M'MS? 201? às l5:lK)li. obtOviu dos CJíLU.I:
u ivw.uuraej.ba.gov.bi.
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as oÿhJbmin do ili.i II dc aposm tio 2<l J v. AlíERll- IL\ DAS PK(V
POS7AS. iis DSIUÓMIMí du di-: -I dc .IOHíIL» Jr 201". TNÍCIO DA
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O Pr excito da PrelVccn Mamciflat dc Cri<iópolis
tiiAvnioj siue por 1'ílI C<« di: inicri-.-sados 1111
iircuiin sufli-dcitmlti, o
Itwsinn Sc/ú rcpcliski pau o dia 10 ilc .Aioito <L: 2017. :LS 09;(íOJ>. no

cnJercdi abi:»n o anp< acuado l‘r<i;ão, cebi.nado í Co-imução dr
LlViprcs.i par:: :*[uisiçà<j <k Toliíir. Placa b líxleni;'. c Inicrúa. pa.D
«JemiOcaçjo daÿ I'n-dadei de Saúde dCile V'jniciflHi. Maiores :n»
iiumas’i'ies constam n« etliul. ,]iic cslari disflonivel na <alo Ja l'«iniiaÿV.' Pcntliincnra ilc l.icHas Ao, iiOliuL. ru As Mujor CJmo. a." IbO.
ri-irtiflolit lÿ.ÿovhr.
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RLVOÍr.KÁO

A fliefVilMta tlc- iv.jje JÃv]]j. Esijúo do U;i|n.i. init IIMI de
sim aLrit>..isíe» c cnm lunóamor.lo no Art® 4£> d:i Lei tl" XCFOIO V 3 .
CONSIDERANDO niíuiiieJ)n,'ão d.i é.rc.i Icÿoie.i demunJiinie Sí:< ISl’
Scerciema ric Ohfio. c S::MCO« Públicos, COsSlJJl.RANDO due 0
viiRlinuid.itlr ilu poceMMt ser ui miiK
i|ui- ni.i roviiÿaeiui o qi.e
conscoillvAlllcnic Iir.plieuna cm [Mcjuko a.> vtorio |i..blico; C-ONH nbsen-áneia JO Arlipo 3" J.i lei NOWi o.\:
SIDCR.ANDO
CONSIDER.VSDO 0 CJUC dçtcnnina o A:l mó 4Ú" da id S060 9.Í;
<‘ONUIDERAS'Df 1 n pi erropiit-.s a iL:i antotuk u ila Adiuinistraciiu 1'iV
hlica eonin uma emana ç Ho do princiflin da lojiahdatle e, como l<il 0
devei, e não a mora prorrogai 0 a. de eeliir jiek- íOjJi.ineitUtlr de soa
uituvdo vaÿilJiuc. aimla d'-c pnni LJIUU IWí,I lenhu Milopioi'MCtida K >.'
S () [. V £: I - REVDT, \R. p.ií r:i7lirs de inleieÿse ptililiio. o
Piocciso AdllimUiNiivo n ' OIT417. Tomada dc Plains nu H04.'20J7.
cjiie Lem flin iÿijelo r ConUataçno oe Enmresa E<|>tt kli7:iila cia
Obras o SCTVIçI*. dc Lr ipcuhon' u, ?aia PAA'I MJ -.MAÇÃO NA AVE¬
NIDA IMKASSAÍ E RUA AVTONIO CONSEl HFIRO. nn Muuicípiij dc Diui cfAvili* conforme as c spLciricavdci c ilUiinnMlvo*
esCiirtiUlfV lUMC Edi:c. e seui «uitMis. FknmJo dssei'.uuJii o com
ijjdit'jrio 0 a í-.inpJá defesa, rotiíormo ostabdoco 0 S .T" do sireraatado
Jrtiyo. II DETERMINAR n JTi|iiiodmeuto do piucesxj licitaroiii».
L>ias d' A vila. 2S juiho tlc 20] 7 lussÿra MíIKJí
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AVISOS. DF. I.IOIAC A*’

Pvjmcim Olíoiii] dc í U,-Jç:'. UA. m fjju-. m> uso de suas
r.fnbuiviVs leÿai-s io:na publico o Prcÿj.i Presencial SKP r.AK>2-2ÿl7.
Piocesÿo Adminisb-dliv.i 25 1 '20 1 7. tibjflo: (. onTÿtaçii» de empresa
pnr r.iCio Ji> Sisicma do Rcgisuo dc Picoc» pan prc$;?ç?.o dc scniçtx
ce ALíntitnKnlu de Jdniis eni pousatUí, Motéis, CJ-MíS de upmú eses e CeutM de RenipeiUsào de U'suapei-.ali7adti ciu receber
.oos d,- dropis ilieíM.v Jo irr.taincnw (jiicolôíion c anjlogivs. para
jtenJer .is neveÿkbdes Jus (i.ivirn. ia.s ateilJidcK peb SeineLirij dr
Saúcc :\ nv roali/.im Tn::uuo:ilo F<ra dc domic 11io - TFD. demandas
snciuis da Sccrcraria ce Dcsenvo vimeÿtj NCHIMI C lo-romocX-' de
11má/ios ptiblktvÿ ou .1 xercx-n do muiiii*ipÍD Jeulro 4I0 Tc firiViio
Jÿ:(l<Jh. O Pregoeiro OPILÍUí 4k' Cunuciona.. Secção' JO iiS.-'20l7
TA,:! li A. in trie, no iwft Je Mias jinbuivàe/. legais toriui |viihluo o
'2d 1 7. Pruccss/j AJminismiivo
PrcâiU' Prose iro Ltl SftP
252.2o! “. oLi)Cio Cciitrataçáo de empresa por rr;ii> do Sistenva de
Repico i5e heço |i;iM :U|IHMÇ!!I‘ tie icaijwinEulos e m íITCIUII ptrniaiunlt;
aumlcr itr. Uiúdatic dc Saúdo «Ei Fjmiiliu tio D:S4Ií4O tlc
Iblannué. da 1 IRV BOIMIUII «• (. I'nstn de SainL «lo Mu.uki Nnvo.
LíliutAx IncalLniLir Jo jMuíi.tviii Sccçào: 10.OS 2017 :is lo'JOh. f>
Tre-c'ciro Uticvil de (.'imiçj BA. in tine. 110
Je SUJIS atrilmições
J'reseiKial SRP u'*'64TOlX i3rrwesso
legais tbr.ra público u
AdlTiinisntih'o 253-201 \ opicto: CoiUralacilu (L empresa pm- mem
ii«. íislL-iiia Jt- Retí.slr.1 ile PIVíS-V |WH aquiMÇÍU' t!r e.iiijpÿinenlos v
malefial ponuar.CDiC pant alando a L.Jlidado ck' Aictiçflo Lsptciji'
li/jja em Saide do A!;.mci|'ki. 5ic\yju. II 0ÿ21117 ás Wi:(Jirh. O
FreçtxHro Oticuil de 1 unoa 'BA. m fine, no uso de suas atnbmçAcs
legais lomc público 0 P-cÿãu T-Vcscncial SRR n'fX'ÿORn. ProcesM'
Atir/.ininmiiSH» 25o. 20 1 7. cjhja-rti : (’onrrjtacãn Je ei»pres.i por meio
O
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CONTRATO DC N" l>l0 20l7-[ ", OKLV MLD DISTRfRl.lDnR.A
|>L MLJ>ICAMENt OS [JOSPITAL.ARI.S I: Ol»MOL(XilCDS
LTD A. inecfito ir>l>r<r o C'NPJ l ) 1 1 .“7v1l0(lI -OS. iiyo i4>je(o ê n
ecnlííilas'ÿ1 de croflTCKe pura o fomeeiiueiuo lie iiKitumu.nlo IIJTJ
iKeinkr a Hiimkem básica. Iiosjiilabr c «lem.im ns.'tSMilacIfS d.i sccniiarla ik saude do munieipm t:e TjUrc Rios -Kohia Valor US
154 Ut2.5<J Vÿiinem iL- 07.W'.20J 7 ir.INV.20l». Cmu- R:ns. tr ,!e
Tniiho Je 7(JI7
COKTRATO

l DM ADA DF PRFÇOS N1' 4/20r

JUSSAILÿ

111 ile jyiTsH> de 2tJl". na SJIJ de Reuniiiii ile L intaçws s!o Centro
Àclc.únisir.iUv<i n.i J vlia Passos sÿn ' Ham-o [.aiur.' PPSSJ>S - Paiçuc
do pTej-ii» Ureseucúll J>UP V l>44.'2til7, cue
Su iiiiir.m ti jM
iem enrno ohjeiivo sdiç3i> das melhoieí, piupústas pam aquisição ilc
moccir. Otiuipiimonios Irnspiiubrei c nutci im? pcrmuiunLos flura ateni:er .is neeessid:itÿv da SevtrRinij Nfun.cipai lie SliíiJe. conforme
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(;J: N" <IJ<JJI>:7-].n. POMRAI MlilJ !>J«IK:IU JDORA r>K St E:I)K A Vf UNTOS r PRCDUTOS nOM'IUI A Kl b
LTD A. jn»c:m< jobix* o C'NEM: <1A 7(14.7 J l-ÿiMI’-VL vejo o:viu ç .i
conliaiaçuc Je ciiflies;:
íI liImet* nueiiHi de iiiedx;-irxiilo ('.»ÿ
alLDik-r :i lamine i:1. bãiõcu. tU'ÿmalar c deuiJK nLLV>M[):iilc< ilii •<•
; 4 lc Jir município «ir V.unv Ruis -K.IIII I. Vulor RS
riel.111.1 ili.399.524.011. '.'jflêneiíi de ii/.Hn 2tll'' ,i n"iKi20IR J:nu\ Hio.-. <f e*
.limin' de 2H 1 7.

nr N 0:9 7or. CFTXTí A SAD VUTNTF FR*V
enjo
LTDA M!\ hiscnlu v/.ue o CNPJ- 20 77?
objefO ê a jwcstnçra> dr eerticos d« didj; ;«ÿiieM < {rprÿicLinncnto. p.ira
a lender .i lienwnÃi dos iiiiiarios <lo dslnnu de saoile Jo mnincipir. e.e
i«ÿi
7iU7 a
t!ntr« RHMJ- iioiiM Vili'i' kj l.iWUilro.Jil. Vijiriiciii ile
2S TI6.20'R l:nlre Rif's. 2R dc Junlm de DU-
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PRf.ClÀo PHFSIvM IAI. SKP >- 44 2FÍ?
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AeuKÍçãn Jo hiiuipdir.enui 0 Matorit.! Permanente Pam Mamiro-sçêo «:ÿ UniJ:iJr> de S..Úde IRI>K Muuiiipio Je ÇeisTõpolis.
Ciiccimmha.rienirKeceÿiiienio
As prt'pdslas Je verão
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PREFFITUI3A MirNICJPAL DF ENTRE RIOS

UN TRATO DL >•* IHIJiir. JAljl Alt SOIURANf. \ I'RJVADA
li>.5<ill.(>57 iPfH'l-o7. vnjo 0 'Kh‘ v
LTDA TiTT íi.eçiilo <v>h?e o
|iievl:iviio do
v'gurnnv:i desemuda. .1 sCfem e.-w- niad":00 esvaio onde MM;IO renliÿjtjJos n>. ré.ncin.-. juninns m> munVipio vie
Enlrv Rios-llahia. Valor RS 3 5.10(1.on VménLin lie 22.i»fi 21'!’ ,1
27 UK .70‘7.1:nine KJOS, 22 Je jiin’-o Jo 20 17
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COMTUATO T)F Vs fjlH-.'i#:-. IMC CSiMl'NifAL'Au T- M AUKITIMl I J DA. iDwiiki ii.'hle <' C'tP.i: r.?j4 :43 JmT-dK. e.,.' "bklo
Je pun U'ididc. dc .Jiálei cdmalm*. «v
é a pivÿ<en,iiQ ce
Ibimiiliio c Jc mnemação .tocul. Valoi JtS o5\l •>|i|i.OO. Viiiência tie
IN.ÍI6 20'- :• Ui.0i>.2UIK hnl:v Riuv Hide funhu ik- 2HI7.

CUNIttAfO DE NU01‘>20I7-L_\ ANNfCK SANTANA 1 SCfíI.‘Ml
ME. Ittsvrilií íobic |> CNFJ N* l-< 5 151.327 nuoi -kíí. culo nhi*.o 2

Tnrneci mento de mír('TÍ.il ili- r'tprdi*-nr«.-, Jidctun fledÿÿóilico e ict-iiSÍJKK iwnii ciwinlia pina divcJy<te wcicuai-is tlotc uuin:a‘n:o. V.ilrn RS
40.1.74 i.llí». VigrikTU ile 10 f10.2HI’ :i lí:íi0.2(M'i Krlfír Rifs. If. mhinho dc 2P17.

T ON I KAIO Dh N" íi3" 201: ANP PKOlJljÇOES ElRELl ME. íJI<LTUO soRie n CNP.I N 09.23Ç kõU,(jOrH-lKi. cujn ohjeto ê coiilralasãn
ik- miiucsa para prcslLçáo Jc servLv-ixv 4s‘ Inc&ÿio, moutaRÿn. dea.10
r.:im:uiteri:. niMalju-êu u *iperÿ-;:o dc eauiiuni-.euCos de dr
mistom i zniíu, fTNIi’A. r H> c 'l KSTfTRA para comer'.onção Jvs
fiSlC'OS nl..sitos <1 Sii:V0 Antônio C S3o Joâsi que oero íeili/fido i)n>
duas 10. 17. 'T 73, 74 K 75tib'2UI7 pe.a iidilliniAi'xiio mun.cipr.. tie
J-inlre Rios • Baleia,. Mdor RS 7X íiMI.QII. \ igint ui dtf IW.Ofl 2>>1' a
O9.0s.7b 17. Hnhc Rios. 16 de j„r»hu de 7i.iL ~
')?4 ?(H7. UK>MP Sr.R\TÇO's LTDA Mf'.
CNPJ: thi.H K.í* 75 'C)*Jvi J - 77. cujn ohicto é :i íulur,'. e
cotmjiucaçào risu.U com cÿtaÿl moUillW com limtlj vinil pan alc::dct diversas sccncUiricií hcsic I:IMriiLipio. Milot US 59.364,51. Vi«cni'u de U9d670l7 a (iv.‘ 7.2(Ji".
Lmrc Rins. LW Jc Jink.' do 2(JH.
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CONTR ATO DC N" nio.7017-1 :. MEDFASF* SERVKOS A O>
MCUClU LTDA FPR inscrito sobre i> iTNPJ; lijR15.967Wll-£.l.
Otljo ntjou» c a Ckiutiaiaçíii lie e'l'pmsil |KH*d o fomccuucnuv de medicamcnU» pura 4W"i1ei' c. tíimÍLm tásica, liasijiuilar e ilensan; Mcscssidddc»; 4b .sOcictam dc saude do M'Jiicipio IX1 htttrc RJOí -Baíi:a
\ âlui RS 12 75.00U.W \ i-Mtki i:» tlv U7. 00.2017 a O7 06 2(1 1 8 L ui rc
RioS. 07 du lunlm dc 2f)l7.
CONTRATO DH K' iH(t 21' 1 7-1.2. MEDICAI. FARM.A COMF.UClO
,soh]v o CNJM: 01.{U.VXpfOi.H-fO. cuio im cto
J:JKl:Ll AÍE.
c .1 corilTawváo Jo cmpr.sji para 0 fomxim;nlt) Jo moJVa-.ricmo IVHíí
a vnder r. I'armaoia bad; a. hbSPUtdar 0 iLvnais tiocosMdaílcs. du >ecreiaria dc >aúdo do munieipio de Cmre RJOJ -tíabin V:ilor Ri
56J .“UHum. visàioia de irvwoor a 1r.O6.201s. imtrs Kio.v tr dc
JuiiKu tie 2d I ".

CONTRAIO DT N- Oií>20r-LT BASL MUJlCAL DISTRI0UJ-

DORA DU MEDICAMLNi'DS PRODUTOS JIÍ4 SIJll ALARES
t \rj:
l TDA,
inscrito
ODONTOLOíiKOS
Mibrc
O SW) 167A100I-IK, cu;n oVeti» é :i c.inir,Ha\'-rio 00 empresa pum o
liMoevimenlo de Miedifajuenlf pari* alender n farmácia liu-Jcx. liuspilaljr e Je m:ns i«ecçs.>iõudes ib see 1; la ria de suúJe Ji> mijii*cipm Je
Kriric rtios -Hahu. Valor RS 67ÿ.CKÿ.OO. Viycuçu J< 07.O6.2lM 7 c
0".Db-Zdl?.. Rilire Rios. U“ dc Junho dc 2(il“.
roNTRATO DE N OHITRIT-U. A. VTVAS COMEROAL DF
EoUfPAMFNTOiS HL HLETRODIONA F MH>K’\MKVTOS LTDA MK, msciÿki sof r; D CNPJ. I4.7tl6.667/00WI -J’f cujt> objery 6 a
cnnt: -L»çãii de emi/risa pota o f nn:c i mento Je metliCJmcnkJ pmc
Jlcuttci a tmmúu.i L’JriHU. lnv.]iiuilLX c iLlDais ncsCssuLutcí, tla
cicliL'in Jc sutuic do municipio ik Entic Rius -lichiu. Valor Ri
44J.S0CI.00. Vi-jnci,. d. U7W.2ÕJ7 .« DT.0o.26JS LrJlí Hmv 6* ik
Jurdio dc 2UIT
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OINULAÍO DE N «5V24)1". JL l JELLY í ATÍIM.I RIBAS BARR( IS PlvíRVTFT. inseri ro sobÿ ii CPK N
J?.5b><.I cmulrelo e a locaçãd iW iiniucl ]ian luiKismaiuenlu ti»:. -Lmt:n i;is
mumnpuis úe obuÿ. e tnnNVtrtcí Jo irnm:cr.ro de f nfe líii.x-Kjihi.i
Valor R> 42WNM.D. Mcència Je I<).ílb2%ll7 A l‘J I2.2'.-I7 P/Jiv
Rms. 16 dc Junho CC 7ÍH 7
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CONTRATO DF N' 01ÿ7(1", r.VTRF RIOS A ft IT'S OR \F;C,\
0 <.NPJ N" 0l.TKK.1l5 Omij-76. c, n ol>
LIDA MF. Inscmo
je-tn C a prnstaç.ÿ0 lie sen iços ítrálicos paiA õCCi elnna df 'cuide X'
inunÍLÍpii> (lc Eldrc Rios 41:1hix. VaLw RS 4(1.461.5 1>. S jyciKin tlc
Ul.U6.7Cl!* z 01.06.701K.Fnii'C Rios. bl Je Jimhu de 7Ul 7

CUNTkATO DFNÿ 67"*MI7. MHP1 DISTRim.llHJUA I TD-\ Mliimrilf suhre o CNP) N" Js*.iJ54.5n6-0lhJJ-7.. caju ubjelo e Ji>rTin:iiiif.nlo tlc matciic! Je liirpe/a pai a a vcuri,in,i tlr suúJe Jn
municipiu Jc Enire Rins-li.ilmi- Vnloi Ri 70.ú(X‘.00 Mccncm dc

pjtalíir e dcmsih decessidartes da e:ecrct?.rir dc smile do município de
Lntit Rios -Duliia. \'ulw R5 57f>975.Ji(i Vmeuv.a de Jt7fRi 2(H" u
< 1? .06.2*) I x . Eme Riuÿ. I.'" ile Junho Je 2d!"
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presraeào CC

( OMJLMO Dt V oil 20.“. CIJtRlS ICEM V\MÍW I):- ANDK A\
DF MK Insurhn subnr I'CNPI- 02." C ls-iK)'iI -•••2 aiu- objei.t
fomcc nnccitu tlc pueivs pau mjuuien-, .10 dn> vex u!ÿÿ•:. t!c t*.:s\.:vLs
sis ivunas 00 nui.t.cifl
de 1ir, r Rms-lí.:hi.i. Vai 1 P\ "‘J Z.õi * '
\ .•iciici;! lie Hi Ou .’i>i'T a i«' 1 VJl~.IV /:; U1.1/ l'(- iir. :u -ho -:i

rOM-KAlO DL NA UÍ6.--2('| y-LN CS MED. PRODUU"* OÿO STfiLOGJCOS t JIOSFMTAJ.AKLS EJRLLt inseriu1 snbre * f SPL
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