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F.STADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 033/2017

- PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
SERVIÇOS DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO BIOCYCLE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olinda s/n. centro. ENTRE RIOS - BA inscrito no CNPJ sob número 14 126 981/0001-22, neste ato representado pelo
PREFEITO, o Sr. ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, portador da carteira de identidade de n° 01740545-99 SSP-BA. CPF 261 542,265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a BIOCYCLE - SERVIÇOS DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n8 14 421.617/0001-95,
localizada na RUA HEITOR DIAS, n° 121, CENTRO, SÁTIRO DIAS - BAHIA, neste ato representada por ADRIANO
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, portador do RG n° 04.650.947-08, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 535.097 495-53,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado,
descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n° 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 1.794/04, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8 666/93 as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os
termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa BIOCYCLE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME realize a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E OESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS BAHIA conforme especificações do Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados nos processos
administrativos n° 216/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão
Presencial n° 033/2017

-

-

DESCRIÇÃO

ITEM

L

1

UNID

Coleta, transporte e destinação final de resíduos de saú<
(infectante) proveniente das unidades de saúde do
Município de Entre Rios conforme Termo de Referénci,
_

QTDE.

Mensal

anexo VIII.

37

VLR.

UNIT.

VLR.
TOTAL

R$360,00

R$ 13 320,00

1

1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo celebrado entre
as partes, na forma dos §§ 1 8 e 2 “ do art. 65 da Lei 8 666/93

1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, carga,
descarga. tributos, encargos trabalhistas e previdenciáríos decorrentes da execução do objeto desta licitação

1.4.

- É parte integrante deste contrato o Termo de Referência Anexo VIII do edital

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a
a) O objeto deste contrato será executado pela empresa contratada, após ordem de serviço emitido pela

secretaria.

b) Assegurar a boa qualidade do

serviço:
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c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da

CONTRATANTE
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parles, sem o prévio consentimento da

CONTRATANTE,

f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas:

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficará a cargo da CONTRATADA todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos
diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1,

- O CONTRATANTE se obriga a:

a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto:
b) Efetuar

nos prazos indicados, os pagamentos devidos á CONTRATADA

c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA recusando-as quando inexatas e
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas faturas

incorretas, ficando,

corretas,

d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato.
e) Declarar os materiais efetivamente prestados

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

I

4.1. - O valor do presente contrato é de R$ 159.840,00 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e
quarenta reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE entendido este como
preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento.

4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscal izador competente.

-

4.3. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma
de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Flavendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias
à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de re apresentação da fatura,
devidamente corrigida
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplància, sem que isso
gere direito a reajuste de preço
4,4. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução caso ocorra uma das situações
previstas no art 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização
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da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em
órgão de imprensa oficial.

-

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

4.6. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto,

-

A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
4.7.
acompanhado de requerimento

CLÁUSULA QUINTA

- DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou
em parte sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA

- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial, podendo entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art 57 da Lei
8 666/93
CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

t
ir

Projeto atividade
2.112

Elemento da despesa
33 90 39

Fonte de recurso

Projeto atividade
2.051

Elemento da despesa
33 90.39

Fonte de recurso
14

02/14/42

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8,1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE respeitado o devido
processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenizaçáo, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela

contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas,

b) Atraso no cumprimento das 'ordens de fornecimentos' ;

c) Superveniència de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada:
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas

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 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
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CLÁUSULA NONA

- DAS RESPONSABILIDADES

9,1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes
sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente,

-

Ir

PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes
de paralisações na execução do. salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE

-

PARÁGRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do
objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos,
encargos emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

-

10.1. A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento 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, por escrito, sempre que

ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja

concorrido
b) Multas de até

l

b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o
trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de s, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0.40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta)
dias limitadas a 20% do valor da fatura,
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do
contrato
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da

possibilidade da rescisão contratual:
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo período máximo de 5 (cinco)
anos nas hipóteses previstas no art 7o da Lei n° 10 520/2002
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.
por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art 7o da Lei n° 10 520/2002.

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos preiuizos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
. L
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g) 0 valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços
vigente no més em que cessar o motivo que lhe deu origem
h) As multas previstas na alinea “b" poderão a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário

i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo.
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
ENTRE RIOS.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos á contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa

I

4.

k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo
de outras penalidades

10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
será de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretáno(s) solicitantes
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

- DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO

11.1. - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20)
vinte dias. contados da data de sua assinatura.
11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e. principalmente, nos casos omissos, a Lei n°
10.520/02. subsidiada a Lei n° 8 666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão Presencial
n° 033/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

- DO FORO

12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ENTRE
RIOS, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores a qualquer título.
E. por estarem, assim, justos e acordados assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma
para uma só finalidade afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA 09 de agosto de 2017
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PREFEITURA MUNIC IPAL DE BOQUÍIUX
AVISO n»: I.K ITAçAO
PRKMO FXTÿLNn Ui >- 4H 2UI7-PP

O fSvgiVtrr» vry.n tiiri‘3< píihl vj j jlieiiui j Jo prot i-siít «Ir
licõaçàti 1'reyào 1’resencijl ir*. fP45>-2lll ‘J-r*l,> tipo menor preço j*«r
L otr . ohietr»: aijuisiç.in ilr levijct*. «ji iame:tTiK / o-jUr«. drÿJinaduc á«
s«v:et?ir:as. conknr.x* «íspecifieaçivÿ dirtÿllwdas nc* Edital. Stwcvit*
IF2> Itx-ÿul 7. r>»J :OOh. O Gdital esta dLcpojiivel u$ cr«ir díMí» 1'nrfeiTuiii
dr segunda ú .ccMB-feira, das MU') a.s J2 M b. podendo .ser solicil.-ido
pçJo endereço cletrómco LcilacaOÍi huvjuira bj.pre- br Maiores uiJoilelcTonc t /'I A64 5-2021

C* Mnnieipni dc C oribc - Estado «ia Tlalii*. Y«rna público i>ue
ib l.ci Tl' ]0õ3(MO c o L.ci n ' lí.Orib.1/ÿ.
JCí»JíZ.V
pregão para eim.ri.dçn.' dc cillprc*.» CãpeclulL/aita para prv«.v8o de
sfi' icot de limpc/ii L canserceçto de loÿadouiot do Município de
(Wilw. aliertnra no dta JO-tW 2<tl 7 M (Mh»(Xliinn O edilal eompl.m
«,-iK ontr.i»>e PKI
dt“.la Preleitur... -..L Hua HardeníIMIL-S, .?í>5N IVntro Inrormaçôcí. t7-| >48ri.2ríTir2l.HI, dcrr.jK aa>< wwu.to-,hj.h:».p«iv (>r

.

C'I>HIH: - HA IS dv- aclinifci.* .z .:i>: “
GJtSAMIRO SOARES DL VARVAI-lJí)

PREFEITURA MirNIUIPAI. DE UURAí Á
AVISOS 11c c.K IT Ví, Ao
PRFGÀO rRFSFM< UI. >J JW'2817

O Pregoe iro Oiicial dc C mucú.TtA. in line, no n<o dc siur»
atribuições kçt-í :«VM í*Cl F* I iv-u. a puhiicação dvi Prcgfip Piesrnciiil
p,\ n
-JiiJ v, ol»jctv*: C onti Al.içáci dv cmpTCvt por :ncK»
dc Rcfiuro vk P1VC0 paro LVCJUWJI aijuixiçilii dc Fltf rotloniúuicos c
[inlux’itxl jnirj utendci as iKWÿidanlo vias divina Secietarus. Scas <JMh:tilli|:in. o|i|er:çj«i do editai: littp:- HV W»<curi-ÿb.asc com ',,i,p«._curjca index. trr.l.
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veriilcodo XJU endereço elclrómcn bUp -"iV'V'v.:tL‘s.'vl»iuk2aKÍl>AJí:iil.

Juarenlia iLc SJ «k -cteiiikr-.i sk ?iil '
HARHOSA |-| URLlKA
:*U-: ikulv vi:i • n

MAKO>M)LS

72‘2IH7

Pici>nrir«i DlVial de Cniaça-B A, m rim-. iX’ ii«« ile S..íIS
jtrihMtçócc leg*is 10- na pública j puMiçaçÃi dti P*Cg-X' PrvxeiKu!
07/ 7UI7, P-OCíSSO AJnir i «Oalivi* 27-Í.2ÍI'*. objclu Cumrâtaÿúo cc
uttipic*a pur mem dc Sistema vlc RcyjÿUo dc Preços pira çvollUll
ai[..isiviiit dc iliobillallo fwra Cicdic KíHLIUI SCCU. loutljandu IHJ Disfrito de Ria<-ho Sevo. Miim« i|m 1 de Cu-açá li V vorite.-nphiiA pel«j
PAR ll'nigiutuu de Açues Articnluditsi Termo <*>H::pjoiiiisso l'.\R N-'
7lil»ii:ilWl. Secúo. 03 de onlnhro rtç ?ni7 ãs 0SLr1l*inm. nbirnçõa do
Cdiwl: T-ttp.-vt wrw .sccunlyhii«c com.hr- pm cUtaca rdcx-hmil
O

RAIMl.MK)

A1.VKS Dh UJt \ <M V.\

PRM í riLRA MLMí M'AI DL EN í HF RIOS
EXTRAIO Dl. ( O.M RAIO

I

CifJRIBE

tlOS tcmios

VVF.XO DK AD J1 DK At. ÃO
TíIM ADA I>F. pktços v 5/201A < oiqi«»Xi (•vrmaiwtHe de lic:lvÿ>- ‘I*1 PiVlírituia Muni¬
cipal ck CantUnnlu. I:5ÿm1o> >LI Udhuu jpv‘»s enatmii-ir .i ptvi|Msrí
apresentada JH-I:-. empresa |iu'tici]’j:ilr da l.icil:k,.l<u cm liciiu vir
Tiiirada vlc Preço. ProCCSSh AdlMÍdisItritrio n* ÍV 201 c lcn>1o etn
cklas o preço e dçiiiam çomli,Ties: o'Vieuikoi por esta, HIICJCCULLS ãi
CMgcnciai leçai»: e refu.iiraenUres. iL\ tdc ADJL DIL'AK «i Jbmussu
l.içitatãrio, r-kõdjlidade TOMAÍJA l)K FRK'O V 1)5- ’0 1 7, -ckrenle
.« t ontJ'.it.içjUi de Lr.ifUcsj de L.-:genl:;in.i para .t I \<çUçíI<I dc* Cll.as
vie. Fi".çli7açãi> ou C'j>nli«liu tlr 01 (uma! L:tmLa<k ilc I ducsiçào
ínlantil, C recsu Pré Fc/nUi. lipo B. -;i> ÁriLtlo do 1VU 2, .:«ÿ HJIIíIU
SIU hrauuseii no MunkijUO «k Oitinhajiha-bA. a qual leve po:
v envedura a «upresa FMBRA<’OV Í.ONSTRLXlíES F. SERVIÇOS
LTDA-Mh., eadamads r.r* < NPJ NA. 11 4M iMXTMUM- .‘O, eom n v*;.<e1eccnlv»v r noccn1;i ç n«r « mil. uifucenlos c
!I>T dc RS
rm«271.1 c d.>i* rcaií c ttés cc-ni:»c«isk

L)E

AVISO III. I K n AC \ií
PttFGÃO PWKMINÍ i\\. vj .18.2*17

PREFHITUKA MUNIC IPAL DE ( ARINHANHA

IJIXIIH:«I-!»A. : *• d; .»ç'<n:hn. ilç '<>
LOAN PÓRTO ARAÚJO
l\vgn«:i.n

jvlu ri-Jigí) ri/'ii32í)17íN|v(MiK.2

‘O

IT.“ki1.i

PrtíiCAO PKhÁKSÍ l/VI iN’ 5k 2D17

J-xte i-loctnnento >)dc V’í

I'KLFEUT’RA MUNICIPAL

-

de »<le«iõro cr 1'lH”

I'i'iShierllC i|«

ilc : clu-d.n> >:T ,'ti?'
Prete.ti

(itiiiiiiijiõi

ELULS MAIOS DJAS

- B.-V

CrF.R AI IV > PTKMK.A COSTA

MI\1A|)A

AVISOS DF' í KTTU \D
TQM\DA HF PHFV OS N» 722017

I ip...

<‘.i nlialtllii

TFRMOS ADJTfVílS

2n|-

PRFFFITI.RA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DA LARA

c.'

f)F

C AMPO FORMOSO

Teima .-VlílUn .v* fíO.i AiH'.' Ao Coniraio N" 201.3014. O J jado
M.:nici[wl Fk Saúde Dc l arr.po Fomios<»-Ruliii* - C0ntr.1tatile “Renas
Conítmioia Lida •Mc * fonlrnudo - C'|á«..‘.a Primcin •O Pra/n IJe
Y iymcia IXi Ttexitte Cimtinto Pkí» Prorrogado IVi Mi is I ?0 iCento
C ViitleJ £ljjs. (.'Ontomac i'Knttula
- Dv PriLai iX> I <‘n:rato
Qnçinal. A f ootor Dt 09»090Ul7. fanrpo Kurnoso-Ha. Oo ]*e Setemhn» De 21117 I‘It. i |«* FíII íIS [)>i:lx«\a * (ii-stor |Xi huldo Vfunicipal IX Saúde - C o;Ur?t«m\' - Rena» C iuislruioro. l.tda - Me -

KACJUNtTIl

IVcRacro

R. J.

« .aJ;isrr;h1.i no I'NPJ M’’. 1 1.4 1 l.«l4S.,1Qtll)l*70. v-.»m n valor
'ov HdJ.Oj HeteCentoi e noventa c M«Ví mil. oiIntentos e
iiuvcnlc c dois ivtiis C iré cciKavuM. AulijnM. puriaiibv vonlraLoçãii
410: tem pnr <‘5>i eu* o descrito acima.

dc 0$

PREFEITURA MUNICTRAl. DE C APIM CiROSSO

IS di Kc-lembrodi

IVAN Hh/LKK\

FYTRATOS

I)T

Homologo A uÇudkaçãn efemada de J*íOCíSSO Admuiiv
fralivn n"
- TOMADA Oh PRFC.O V 0?*'2eir. rvhdjtn .1
1/onlr.iliK'iio ilc Empresa de fe::$cn<ii.ii* para j C*et iiçâo de Ohm* Jv.
Fuudir-ação da CoikSOXivài» de 01 tunial Unididc dc Fducaçiui Iniuntil.
freebe Pte t»ola. lipo ll. no Âmbito do PAC 2. no Dairro SJ.»
i:r‘int]«çxi nr» Muilicipró dc t'anrhanh.!. R A . r. i|u:il ic»e por \ crtCcdv>ri d Linprft* FMBR AO >N CO\S rRL\OF.S F SEKMl/OS l.TO

Camamo-li ‘s Oc *íu-*'-.bi\i dc V.1
ROBERIO KltiÉNIOÍt TRAVASSOS
?:LTTS.:JS -Li > TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

c

AVISO Df. HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DI: »•!«:<, ns v .«/zur

A' ISO l)F. I u i i \<;AI>
TOMADA DF PRF<ON V W’«f7

prrçc*
:irummto de iàrdomento c

du setembro de 20 17

N" ISO. r«r<a-íctra.

PREFEITURA MUNICIPAL Dl UAMAMU

SKP

íc*mi |>úWMX> A Iiir iri.yi-.o A» dpi* preuencijil, ntri registro dc
|>r-m conlraUvao !ÍJf-rd de pessoa* jurídicas »>b)eiAumJo io»-

tTNII\

J

N'

.VJ JM?

COMKVIO n" ÍHV3CH7. HJfX Yl'LJ SJ.KVH <1S 1)1- I RAJ V
Ml VJfY [»•K l-SJJ>l Os ;)f *s SÍ.KVRÍIS J>l SAI.J»- I 11>A Ml
irsv.Tr.vi cobre o CNPJ 14.-21 '>1 ?-U0'>l-''.S. L-..Jí» nbjem e t tlN TRATAí/kD DF FMJ’RINA PA RA rRJ.SJAl/Âll l)b sTRVft.OS J?|.
CU1I-TA. TRANJSPMRTI TRA'KMFVUl F nKTfNAQ \0 UNA1 DOS R? STDCOS OKU NJXA DOS M TATCoS DF SAl.DI
DO MI-NHTPKJ IX. I NI RI. RlDN
B.\HL\. \aJnr KN RC

.
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15v.S4lM««vLnio vinÿij|i;i hJ-C mil. oiloj-jiiUr. e vjiLirvnli IC.UM
Dv I.K :h1 < >rv:unc ni.ir J:t I*nr çt:i vic :i.ivjd.uk*. 2. 1 1i2.1G I. I kn i »
vk- Desf •<.->,«- ».i u li »o itO. Fonte 02-I4-J7 \ iMm ia: nv-PS-Jf)]? .«•_•

tiv

i:K 2"ls

PREFEÍTURA

NWNKTPAl. DF* IBIPfTvYNGA

AVISO BF I K TTA< AO

JO.VIMFA 1IL PKJiÇOS .V .1 2017-1 P
P. M r>l- lIlIPriXNtiA. -,om<i pública a abcr.vjra du T«r
i::;>da dc diev's r." <Hli*Icr‘- IV. «Io i:p«i renvtr preço cjLObAi. pura
Cv.ViX .V dc obras e sCnicrev rena lelomu do Hn.<pil.i| MunicifXk iie
lhipifanç.1. co*m IC-CUIMC-. pmprins. e-mijiiee -.dçnci' nvvcj iíil t iiiOò Je
1'bríi Lilila! dtsnumvd ihi site: hnp«fT«i unj lulDt.-ibi|iil:i ga DATA
A

.

DvKUiV-cttivi arf>n«,.ij«i Jiuita!mente e«>iit’i»rne MP n* 7. 2011- ? dc

Is*l.*iJ*'»I!(KlI. gue

Inlraesirulu/a de Chave:» Púbi cas Brasileira

mrtitui

3

- l(‘P*l)ri«ll.

