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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22
CONTRATO 034/2017

- CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, A EMPRESA LOCEMP SERVIÇOS
LTDA-ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Rua da Olinda,
s/n. ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número 14 126.981/0001-22, reste ato representado pelo Prefeito, o Sr.
ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, brasileiro, casado, agente público, inscrito no CPF sob o n.° 261.542 26500, RG 01740545-99 SSP/8A, residente e domiciliado na Bela Vista. ENTRE RIOS - Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE e a LOCEMP SERVIÇOS LTDA ME., inscrita no CNPJ sob o n° 06.878 875/0001-77, situada na
PRAÇA NOVA BRASILIA. S/N°. CENTRO ENTRE RIOS - BAHIA, CEP: 48.180-000, neste ato representada por
EDNILSON DE JESUS, brasileiro, portador do RG n° 03 698 369-10, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 372 301 665-00
doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.° 188/2017 e na Licitação
CONVITE n.° 034/2017, 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.° 034/2017, 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 LOCEMP SERVIÇOS LTDA ME. realize a FUTURA E EVENTURAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUAL COM ESTRUTURA METALICA COM LONA VINIL, PARA
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo
Administrativo n° 188/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n°
034/2017

-

-

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.
Discriminação dos Serviços:
Departamento: Secretaria Municipal de Assistência Social

item

Descrição de Serviços

Unid.

Quant.

Preço Unit.

1

Un.
Un
Un
Un
Un.
Un
Un
Un.
Un.
Un.
Un.

1

394,40

394,40

1

408,00
714,00

408,00
714,00

2834,00

595,00
833,00

2.834,00
595,00
833.00

980,00

980,00

11

Placa externa 2,90 x 0,80 mts CRAS (Sede)
Placa externa 3,00 x 0 80 mts CREAS (Sede)
Placa externa 3,00 x 1 ,40 mts Casa do Conselho
Placa externa 8.55 x 1.95 mts SEMAS
Placa externa 3.50 x 1 .00 mts Conselho Tutelar
Placa externa 3.50 x1,40 mts SCFV (Subaúma)
Placa externa 3,50 x1 ,40 mts CRAS (Porto de Sauipe) c/ estrutura
Placa interna 0,35 x 12 cm CRAS (Sede)
Placa interna 0,35 x 12 cm CREAS (Sede)
Placa interna 0,35 x 12 cm Casa dos Conselhos (Sede)
Placa interna 0,35 x 12 cm SEMAS

896,40
398,40
199,20
747,00

12

Placa interna 0,35 x 1 2 cm Conselho T utelar

Un

15
8

49,80
49,80
49,80
49,80
49,80

398,40

13

Placa interna 0,35 x 12 cm SCFV (Subaúma)
Placa interna 0,35 x 12 cm CRAS (Porto de Sauipe)
Filme Fumè 100% 2,00 x 1, 00 mts aplicado em janelas (SEMAS)

Un.

10

49,80

498,00

Un.

6
2

49,80

398,40

110,00

220.00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

15

Un

1

1
1
1
1

18
8
4

\

)

(

Preço Total

t,

V
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Filme Fumé 100% aplicado em vidros (SEMAS)
Banner 1 ,50 x 1 ,00 mts
Banner 0,60 x 0.50 mts
Lona com ilhoes 2,50 x 3,00 mts
Faixa p/ evento 5,00 x 0,80 mts
Placas internas 0.35 x 0,12
Faixas de 5 x 0.70
Placas de 4,50x1,40
Placas de 3.80x1,35
Banner de 0,80 x 1,30
Plotagem de Carro
Adesivo de 0,50 x 0,50

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Departamento: Gabinete
Placas internas em acm adesivados
Plotagem carros governo
Adesivos do capõ
Filmes em portas ( películas fumé 100%)

1

2
3
4

3
1

46,67
150,00

Un,

6

30,00

Un

1

750,00

Un,

3
30
20
4
3

320,00
49,80
332,50
1.071,00
872,10

Un
Un
Un.
Un
Un
Un
Un.

Un.
Un
Un
M2

Departamento: Secretaria Municipal de Saúde
Plotagem de paredes e portas em adesivo com impressão digital
M2
_ med. 23,36 m2 (hospital) _
Un,
Plotagem de ambulância

1

2
3
4

Plotagem de ambulância
Placas internas 0,35 x 0,12

Un
Un.

5
6
7

Adesivos de 3 x 1.80
Adesivo vinil 2,20x210
Faixas de 5 x 0,70

Un

4

1

3

1
2

Un.
Un

Departamento: Secretaria Municipal de Educação
Placa externa Escola Dinâmica Fundamental 7,50 x 1,40 mts
Un
Placa externa Escola Dinâmica Infantil 7,50x 1 ,40 mts
Un
Placa em aço. Escola Dinâmica Infantil
Un.
Placa em aço. Escola Dinâmica Fundamental
Un

1
2
3

i>

Un
Un

7

Departamento: Secretaria Municipal de Obras
Adesivos (Maquina See. De obra)
Un
Plotagem da Strada (Elétrica)
Un.
Adesivos 0.65 X 0,65 (Governo)
Un

4
1

12
S.TOTAL
19
15
28
27,7
S.TOTAL

140,00

150,00
180,00
750,00
960,00

1.494,00
6.650,00
4.284,00

2.616,30

104,00

416,00

610,00
35,00

610,00
420,00

29.184,50
39,00

741,00

420,00
30,00

6.300,00

40,00

840,00
1.108,00
8.989,00

23,36

100,00

2.336,00

2

1.750,00
520,00
49,80
540,00
462,00
332,50

3.500,00

1

40

3
1
6
S.TOTAL

520,00

1.992,00
1.620,00
462,00
1.995,00
12.425,00

1

1,730,00

1.730.00

1

1 730,00
480,00

1.730,00
480,00
480,00

1
1
S.TOTAL

5
1
12
S.TOTAL

480,00

4.420,00
36,00

236,00
40,00

Departamento: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
Lona p/ evento (corrida rústica c/ ilhoes) 3,00 x 2,50
Un
1
750,00
Faixas de 3 x 0,90
270,00
Un
10
S.TOTAL
TOTAL GERAL

180,00
236,00
480,00
896,00
750,00

2.700,00
3.450,00
59.364,51

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, devidamente aprovados pelo Exmo Sr Prefeito desde que observados os limites estabelecidos
pelo art. 65, §§ 1" e 2o da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

&

I.Fornecer o material conforme Termo de Referência, mediante requisições do preposto autorizado;
II Assegurar a boa qualidade dos serviços e material;
III.A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos locais das conferencias.
IV.A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE
V Arcar com todas as despesas e custos, seja referente a transporte, encargos sociais e trabalhistas,
seguros, taxas, impostos, e quaisquer outros, direta e indiretamente relacionados com o ob|eto 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;
VIII Credenciar 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 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.

-

A execução do presente contrato não criará, em nenhuma hipótese,
PARÁGRAFO SEGUNDO
qualquer vinculo trabalhista com o Município de ENTRE RIOS, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

b

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 a CONTRATADA;

III Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA recusando-as quando inexatas e incorretas.
o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da nova fatura corretas,

ficando, nestes casos,

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.

V

m
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PARÁGRAFO ÚNICO

- Em caso de rescisão, obrigar-se-á o CONTRATANTE, apenas, ao pagamento

de parcela dos Serviços efetívamente 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$ 59.364,51 (Cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

CLÁUSULA OITAVA
8.1.

- DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

- O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução,

caso ocorra uma das situações
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

previstas no art 65 da Lei 8 666/93,

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

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. - Aplíca-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 madimplència, sem que
isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

m
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-

PARÁGRAFO SEGUNDO Havendo erro nas faturas ou descumpnmento 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 reapresentaçâo das
faturas depois de regularizada a situação
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos
devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos serviços/fornecimentos ou nas faturas apresentadas

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
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.° 6.666/93, alterada pela Lei 8 883/94

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA ALOCACÃO DE RECURSO
11.1. - A despesa correrá por conta da dotação orçamentária

Projeto/ Atividade: 2.005 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.011 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00, Fonte de Recurso 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.018 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso 00/42.

Projeto/ Atividade: 2.031 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00, Fonte de Recurso. 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.028 Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso: 00/42.

Projeto/ Atividade: 2.033 Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00, Fonte de Recurso: 00/42.
Projeto/ Atividade: 2.045 Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 04/19.

-

Projeto/ Atividade: 2.042 Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 04/19.

-

Projeto/ Atividade: 2.048 Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 02/14.

Projeto/ Atividade: 2.112 - Elemento de Despesa. 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 02/14.
Projeto/ Atividade: 2.051 - Elemento de Despesa 3.3.9.0.39 00 Fonte de Recurso 14.

Projeto/ Atividade: 2.057 -Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso 00.
Projeto/ Atividade: 2.061 - Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00, Fonte de Recurso 00.
Projeto/ Atividade: 2.064 - Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso. 00/29.

Projeto/ Atividade: 2.108 - Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 Fonte de Recurso 00.
Projeto/ Atividade: 2.063 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. Fonte de Recurso. 29.

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.
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a)lnadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS e condições aqui estabelecidas,
b)Atraso no cumprimento das "Ordens de Serviços/fornecimentos’1 e do objeto deste contrato;
c)Superveniència de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada
d)Falência, liquidação judicial ou extrajudicial ou concordata da CONTRATADA, requerida ou
decretadas;
ejCessão 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 cabiveis nos casos enumerados nos arts
78 e 80 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n ° 8 883/94,

C

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

- ALTERAÇÕES

13.1. - Este instrumento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art
65 da Lei n 0 8 666/93, alterada pela Lei 8 883/94, com as devidas justificativas

Contrato,

PARÁGRAFO ÚNICO - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou reduzir o objeto deste
no limite legal, garantindo-se à CONTRATADA o pagamento dos custos que forem acrescidos

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

- COBRANÇA JUDICIAL

14.1. - As importâncias devidas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE serão cobradas através de
processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

- PENALIDADE

15.1. - De conformidade com o art 86, da Lei n.° 8 666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94, o atraso
injustificado na execução dos serviços/fornecimentos objeto deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço ou
entrega não realizado. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, será observado o percentual de 0,43% (zero
virgula quarenta e três por cento) ao dia até o limite máximo de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, sem
prejuízo das sanções previstas no Parágrafo Único desta Cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO - A 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
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
Mumcipio de ENTRE RIOS, por prazo não superior a 03 (três) anos,
e)Declaração de midoneidade 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 imdoneidade 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),

*
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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)

Superveníência de fato excepcional e imprevisível, alheio à vontade das partes, que altere.

fundamentalmente, as condições da execução:

I

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 á sua ocorrência e reconhecida pelo CONTRATANTE.
d) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS;
e)
aumento das quantidades iniciaimente 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 estnto cumprimento
dos termos e condições deste Contrato, Anexos e Aditivos, ou o exercício de prerrogativas deles decorrentes, não
constituirá renúncia ou novação nem afetara 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 obnga-se a manter, durante toda a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
PARÁGRAFO QUINTO - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência no todo ou em parte sem prévia autorização do Contratante.

-

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
17.1. - Fica eleito o Foro da cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, para solução de questões relativas
a este Contrato, com expressa renúncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja. E por estarem de
pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

ENTRE RIOS/BA 09 de junho de 2017
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PRHFFITI. RA MLMCIPAL DE CONCEIÇÃO
ALMEIDA
lenno

adxivo ao

conntiio

Nd 201 5. Molivo-'G>jeio: Mo'ivo:

Acitsciiwus legais ile aproxi.nddamemc 2),2b'* ao valor Jo Contraio,
no impune dc RS 7 Ú.14.S ,Ú2 i setenta mil, trezours c ínwicnTíi c cinco
Cé:‘I;íV<1N|. (Jbjotci: Cnnirjniçjíi «Je errpied ik engenlliai ia
reais e
pnn pÿvifiicmjcib :m pÿra]cJcpii>cilo c cdJeado. cm Jivciÿis raas do
niu:‘u.ipiií de C nnceiçào do Almeida, coiifin m; drrcnminqiki no Rrÿv
ceso* l.;i'i:niõri>> Jom#d:i ilt- Pic\xV' n . (l-;i1>?M!sv CcMItri'diulH; EntjCJlCbill Comércio c Scmçoc I faikos Libanos Lida ME. CN?J n°.
!d.í>42.fl?iJ VKjí>I- IK ("oriceiçòo to Almeida - Bahia. HMW>2iH7.
Ad.ijllo.i Tampos Stdiral-Prclc.iu Mimic jjul.

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRJSTÓPOL1S

PEÿEFEITUÿ

Açuisi,'âO dc Ltpnpatr.cnlO C M.-iLorial
dã?» L'tliJlideÿ de Rtúde IVÿle Município Je

::ulençjo

.

e.«mi br-

v 2i;2or

O Piejíudro ib Rrereiluia Maniuipal ik Cr<s-u>pnlis - lia,
.i.Jiv.'.ni.i que por falta Je iuleurshaJos iit» prtrÿiãj' Miprocitado, o
nicítmi M.-;ã icpcti<lo pora odia Ju dc -AêMíIO dc 2U17. ás '>9:bQh. rx>
endereço a'7ji»o o suput iudo Pieiyio, Ue&lmjJo a CcjiinaUçao de
Einprcsj para a.pusiÿiio dc Tolciu. PI.KJS lialL-nia c Inlcma, p.vra
idcmilicoçjo lios UnidaJCs dc iaúde deire Município. Maiores inliiTciiv'iVx i-iinstam im edital, que talará Jisjiomvel na sala Ja LÿrRKSS/KI PemuinenLc ik LiciLicIn. sicmuL. mi Av Major CLir.i. n.1 INI.
no horAriu tiis l>S:0o ãs |7:tMlh. Sm-: »w.i ritÿipolis.li.i.jtnv.ln
(

tç-rsiin

- liA,

77, ije MIlho

.’ÿ*

AiVl-Tí

1)1-

7017.

MÃR< IO MIELNNDA DE SOLZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

COKTRATO DF. N‘

I IKA SUVA

U Preçoeiro do Município de Lrui dax alnift* tiimi publico
cruiticcimcntc' cos iuiocivvadoí» quç fica para K 0SI:3(I h do c.ia
Ifl de jymUi de 21)1 7, nu Sab de Reumàu dc LiLilauies co Cenlro
Adminiiiroiivo na l.clio P,V'jt'í vn Datnv Lauro Passoj • Pursue
Sirn.i6;n,v o juijjame- to do Prciiíio Pieseiicul SRP V 144/2017. que
lern comu .-lijCtivo sclcçío da.e nic]lvHe> jieojioiirrs parn aqmsiçJo Je
movois. coiupaniL-tos hospitatjrci o »«alirÍLiN permanentes paru Jk-nI>J as ni'cessuLuivs dn Siviot.uui Mumcipa. He Slunk . onitiitme
.spccilic,\çf*ci .umiaPkM do Tatnu dc Raérljji ia - Anxf' I iln F (li¬
re ’.InIdmMÇõcs em Kjic.il n.i :i?de dCV-i DrctC r.-.ra, Tcl. t”5j 3Ó7.IK412.

-

-

IIIIV

il-í Ac ;u:Jii> (>ÿ 2<l
CARLOS JOSt SANTOS

.MS,

7

FRF.FFillURA MLMCIPAL DF CURAÇA
AVISOS 1>E LICITAÇÃO

l> Pregoeiro Olioinl de t. until DA. m fme, nu uso de MWS
Icjyb5 loma púb.jco n Prcgâi) Rrcsowul SR? nÿKC.2017.
Pivte-so AJiuúiisliiilivo 231.2017, objeto: Conlrataçài» Jr çmpresa
por meio do Salema dc Kcgiÿirti de Preço pens prestoção dc íCTMçOS
c:e nÿtnciamento ce dúiriai em poc.sadas, hotéis, câtau de upuiu uspct‘iJili7JtiJ:i cm na-eber piu-ieiitr.s e {'eutio dc Reeuperiçãii JL- nsuarwi J;- il/opii iliciias. dc (r?.uitti<ni<i pÿLcoldyiÿo t an.i Logos, pica
aícnder js neceisiJ.ides dos pacicik ic.s atendidos peb Secretaria Je
S.nulc que
liAmnicnio Fort dc conucilio • TFD. doirundas
-oíims d.i Secreiarn ce Dwenvo! vimento Social e locomoçào de
fiim-úmiinos públicos ou .1 <en iç«> do n.unu ijiin Jeiilni ilu território
nacional- Secção: Kl.dSCrilT áa l4;0(IJi. O hrcgo;iro OE;i*l dc Curjç.iB-X. :n fne. no uso de -.iw- Jt ibu.çòeit legais torna publico o
RiÿÿV. Prcxciiii.il SKP ::uiR).i.-'2tll7. PAILVSV* Aÿbiiir.islmJiu)
252.-21j’71 objeto. Couausiio Je empreia por menv do Sistema de
Reÿ.slio Je Pirço paia uqiuruçào de equjpiuueutm. e matéria i permojk jiu: puru -icndci u-. Unidade dc Saúde da EnmiLiu do Diiinio dc
I’atamure. da l'SF Bamlmí C O 1'osto de Saúde dn Murilo Novo.
Unicodes loL-alir.ul.is do Munioipi;). Secção: L1L08- 21j 1 7 is )o:i)0h. O
Pregoeiro Oticial de CuraçiBA. in tine, no UMI de «.nju- ambuiç-ôes
lepnis toma publico 0 Po-$iii» Preserwial SRP n'Ufi-Cl'Dl?. PIWCTM)
Artnunistnui'o 253-2(11?. objem C.'outrnUíã<i dc empresa pi>r mmo
úo Sistema ik Rrjf.sJrn ik Preço
jqvisiçào Je ecuipumeulos r
motcrml permanente pari atendei u L'nidsdc dc Aicução LepcciPhÿjda ern Saúde do Mynkipio Secção: IM3S.2Q17 ás 05 0C'h O
PreacArc. (.ttieial de t 'uiíci-BA, m tine. uo uso de suai atribuiçJci
ítDrmsçr-e?

legais tome ptiMicv u Pr<ÿlo Prçiçivial SRP nPCHiS (ÿ! PNÿCCíXO
ADILLINIV.R.ITIVU 254.201?. <ihjetu: ColitraiHi-àu Je empres.i pm meio

CDMR.ATO DC N' W:.-2il1T J.V,1. ,\R SDR HAM, A PKJ\AIM
LTDA EPP. Jnscrili' sobre o CNPJ. 1 0.5oll.«57.'dtHU-l*7. CUIO objeto c
ft iwceliição dc serviços dc scgii/ançÿ dcsarnia da. n serem ç\cc„iadii.nn exílio onde eçrTio re.Jli7.id0s Os te>iejo.> juninos rm IIIIIIí:C>ÿ O de
Enlnc RJos-liahb. Vidor RS Tí.liKl.Ob VtÿénJo dc 22.0fOf]lT :i
22 l>K.2í>r.Entre RION, 22 de Junho Je 2ÚI 7
TON TRATO DE N- 001 20:’, iÿK COMUNlCAO\o E MARkK!4>.»f>l-].C<i. .mo oburn»
TING LTDA. inscrito st'brc .'('NPJ
< d presidio de servi ça? Jc publidd-ide. dc .jráifi cducativ o. ínloimaiun e dc orieniaçAt* social. Valoi Jfi o5u.Qí>0.bU viirõncia lic
HilK'2fi|- a MS.flb2CHK E.U-e Ri-s. \h Jc Junho Jc 201 f

CONTRATO DT-: NJ i)l9 2l)l7-[ 7. ANNIçK SANT.ANA T'iCHDMI
7 •fKI0l-!‘ís. cun' nbjem L
ME. IDíVíUL' ioblc o CNPJ N1’ 1
fbrnecimrnM Je material de expediente. Jm-lluii pcJ.iÿfiiti. o r v.:c«níJios -jaru eozínhji pua cliversas M;CJ etu-3,1i tlc.vlç m"P:vip:i> Vidui RS
-HO “4F0IE Vim-mia ik- Ui í»fi Zlll 7 a .<< (1f. 201 s Kurt: Riov |C k
hnihc dc 2H17T

-

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE F.NTRE RIOS

COM KAIO L>t N" (i'~.-2Cir ANP PKOUUÍ/nLS ElKliLl ND:. Incílio sobrv U CNPI .N Qú.2«AACN.'CíQ0Mri, mju ubjeiu é vtmírLtaçiú.
•

dv empresn purn presUiçik» dc servjços de locaçio, mmitage:)]. iíc<montnÿni, inÿtaliição e operação de cquqvnUeiBlov de £HHíIIHçííO
CUSTOMI7âDâ. CÊNICA. Í,FD c TTSTriRA para comemoração doÿ
festeros íiluçivoç a Sanio Antonio e Sio Joãa que «rá realuado m>\
dias llr. 12,22.23,-7-1 K 75-Wi7Ul7 peiâ admini.«'atiu íiumitipa: ce
Enlre Rios - Bíilúfi,. \aku- RJi 7x.5iHl,Qlf Vipcncúi dc b,).Qf' 20! * :ÿ
Clir.l)ií.7Qr. Hnhe Rn«. 16 dc Ji-nho de 701 f

iUVTkATO DF N" us.l \nr UKTMP SKUVKDS íT:>A Mi.
iiiNjrno v'bre o CNP; íKVKTK.MTP laAH-T7, e.>(< nbjL-v- ú a fuiur.:

I X IIlA I OS DF. ( ONT» VTOS

„ÿ

DE N" 'i I (1/20 1 7-L:. V1EDTAST1 SFR VICOS éí, L‘0MFIICHJ MOA EPP. .riidito <cbre o CNPJ. (0.915.%7 iK)'M-53,
cujo abieio é a curmaMção dc empress pare. o fornecimen;o Je me¬
dicamento para aieriler e farmái.;a Iviÿiu, hospitalar e Jcmai-s ncOcssidatlcs <U iccrctaria de saúde rio Nluniÿipui IA- L.ntre KUK -Bahia
\41ol RS l .275.CKid.00 Myúikiu de t>7.Csi.2Ul7 a 07 im.2l>IS. Entre
RHVí. 117 dc iualm dc 101“

eventual pieÿlacun Je srrviçO' VOIIIIJIIIC.Lç.V. vu.i.il «.*'>» f.lr. lu .i iel:il:c:i cum londo unn p.iM .«. ‘dvi Cixciv.s sL, .vuv .:•'= ::es' *.I:I*
mcipio. Vnlor RI 5*>..'6 J.5l. VjpêncM Je 09.iJl>.2*)l7 a
d; ..-.’Ju- de 2'i|"
i-nuc RJI>S.

.

(T)NTRATO

,

A l,i*.-.s

CONTRATO I)T Nv 110 2IU7-L2. MFDTCAl. PARMA COMlTéClO
LIRI:LI Mb. inserito snhrc t» CNPJ: I>1 .Hl 6 .‘TU. OOP] -AO. emo orew
C 3 crmtruiaçAb <L* Crr.preva pnra « fumceimcnl.t dc mcdicnincnio para
aiciKlcr íI Jannacia baáica. hojÿiialar e demais tiecciiidades da se¬
cretaria «Je íaúd* dn mvmcipio tte Entre Rios -Br.hia. \’alor P.i
564.50(1,00. Vicêndâ Je H‘.i>6.21)17 a u:.i*Jli|!<. Entre Kiuv ir de
Junho de 2H T?
CONTRATO DL N# 0100017-1.1. JJASJJ MLDlCAI IJlS'1 RIHl'1DORA DE MEDICAA1ENTOS PRODLTOS HOSPITALARES
sobre
ODONTt H.OÍiKOS
ulMntu
t. NPJLTDA.
o".5Rri. 16?AU)(M-1K, L\çU oSjem ê a foium.tçAo He v mpreci |Mn: (ÿ
ríirm>i meillo de BrteJirumeiltO para atender n lúnuácia ba-ica, hos¬
pitalar O JC T..IIS ncccs.il cailc> iii Hcçietcriu Jc S.tttdc do mumcipio dc
Erme Pn>i -Haitía. 3‘alor RS úTà.tlfâj.Díj. Viÿénc.j de 1*7 0ó.2bl 7 a
OTlKiHjltf. >! :.Ire Uio$, 0“ dc .hlftlly dc ?0!7.
CONTRATO IU V

COM RAIO DL V i>.Ul 20 J”. LLLRJSTON SANTOS Dt ANDRA¬
ím'il-'-2. uijt. líbjrlo r A
DE Mfc. luveriín xibie o CNPJ. (I2.' l7
fomcc uncnlo ik pneus pura itunctcnçiu doN VCíLIIIOS ik ihvs>us
ii-tariHs do mimic i|i:o ili- F.imc Rio<.-R;ilii:i. V;J. -r Ri 7‘#.ÍJA.K.'».
Vigêneia lit Qr>Qtv?yi'7 j Qb I '.'ulÿ.kniTc Tí io*:. N- tie Junho »it
2017
Of N"l)5;>i»r. Jl CJF.U.Y CAI íltLI RIBAS BAR¬
InoçriTo sobre o CPV V *5* ?-l7.V,5-e.l. Ut»U
objeto e a lixjiçft> de imúiel para Júnuoiiaiiienlo d:»N
LIHI i:*.>
inunicipaij; de obrai ç íransportes k inunielpki de hnlrr Riia-Rahia.
Valer Rb 4C kHMÿKJ N igêneia <ie J *06.2111? a M>.J2.2nl7. Tmue
íí icvs, \cr dr Junho de 20 1 7

l 'ONTRATti

BOS PTMKNTKI..

CONTRATO DP hT (Ho.?0
ENTRE RIOS ARTES GR.M-ICA
LIDA YIP Invnlo snlve o < NPJ V (il 7hK.U|ÿ iHi«|-7Ç c..;o f<\>
jílb é A príitaçâo ikr vírMçuò jtritiws pura .secrelr.na Je sciiide 4.

ir.unitipio dc Étilrc

lp..l)b.:0.'

CS MLD- KKOJJUOS (>lÿ*
TOLOGICOS t UOSPJTALAKbS hlKLLl. inscrito solÿe o CNPJ:
11.401) ‘JH9.W) l-bi). çnjo nbido í a cnntraiação Jc empresa |wra o
fomcciJúctiio dc mcdicbmcnio pnra aicndcr u firtu.ivi J bísica, lnn>
pdaJar e demais iiecesatiatle* da secrelanÿ de saúde do município de
Emn. Rios -RLIIíH. \âk«r RS 576.975.lUl Viÿc.uvd Jc H?.í)íI.21M 7 a
<r.06.2<JlX. E.-.tre Rims. 1C tK .hniliu Je 2l>! .

Docuir.einu

Rios-ÍLihij.

Ul.íJfi..'lHkF.n:rç

Vakir Rj 40.46 !,5n

.ic

Rios. <JI dc Junho dc 7lJl7

N‘fjétU:i;i .L
immilripio dc Ejltrc Rioi-Buli.a. Vuhu Ri
29.1)6.26 1' a 2u.fjii.2UlS. Culre Ri,iv 2<1 Je Junho Je >14 7.

PRhFHiniRA MUNICIPAL DF ESPLANADA
AVISO Dt LJCITAÇÃO
PHT.CÃO PRtSV.VC JU, NJ 3ÿ 2IH7

Jimho dc 20P.
CCJNJR.AIO DL N" í 10r 20 17* L

0

CONTR ATO DF V 02“ 2d) 7. MPP’ ílTSTRIFU.TÍHJR A ITD \ Ml
IIIMIIO sobre »> CNPJ ÍV" l'Mt54 JóMIOM-Tl. cuio objeh' e l-udc iHaicua! dc i-e-pcÿa p;u.t a iccrdaijii *l;: y:iúdc do

I "MA A

VIVAS CuMERí TAL DE
EQUIPAMENTOS DF ELTTTÍQDICTNA T MTDIC A MENTOS l.íI>A MV, iiliCiiló «3 ír e u CNPJ I A.7(l6.tj«i 7/LOJUI - 1 ú . cuji' o ?; etu é a
cont'£,iaçãi> ilc empresa |WTU o foirjclrentu dc medicamento pare
IjjntJiiij biAÍca. hiiipitalar c iLmain necessidade. <b saatender
CICULÍú dc snúdc du inunitipiu ik hntic RJU* -iinúiii. Valot Rã
2BJ8 frJli.- RJUÿ. 0“ dc
44l .S0il.iHt Vt-èncju Jv 117 041 2017 4 Ur

bst.- ducuinçnio pode ser I'erilieÿdo tm en4crççoelcrrônico btipr-ssÿwv in.ssÿJrnwiaMdadeJTCnJ.
pell' I-Ujiÿt) 4lfif1’2ÍM7<i7l!ílifr9ti

SAo VICTNTF FRAV
Jií??7.r.2AlKii«l-h2. cu>'<

tie diaÿnoslico c (jerrÿcijireiitn, pjn
Atemier a deniA/.da
usuárias do sjslcm:i de sautlo ik* mmicipio rl<
Entre Rios- Bulna. Valor R? ! .5f4).OlJO.d<). \'iijciicin dc J,s'.O<>..'701 7 ;i
Hc Junho de 2dl“
íirJrc Rii>s.

Din-- D' Alda. :i« Jt í/lhi’ de .AC
JUSSARA MARCIA DÓ NAWTMtNTO
rift>::,i

pnia

lj79?<ir. CÍTMCA
sr>'jje o CNPJ.

tTSi'O LTD A ME. [tucato
ah'<ta e a firssluçíio de

MUNICIPAL D£ DIAS D AMLA

A preleiturj dc Diae d'Avila, Hst.ulo
Bailio. m>S UM) de
atribuições c cnm Júndamenio no Ari" 4(> díi U't n'‘ B666-SÍ.
CONSIDERANDO irianifístuçiii» d.i áreu 1etílica deinandanle SEOSF
ScVJCUlria dc Obras c Serviços Públ:co5, C0NSIDEH_\ND0 que a
amtimjiJjde ilu procÿso smn mais íinçroMi que s..a revoÿnçilu t» qur
eon?ccuiivai))ciuc itr.pJicaria cm prcjulru ao ciário p,.blki>; CONSlDERANDf> syirar.Hi a observância ai» Anístu 2'1 d.i lei
CONSIDER ANDO o que dctcnnúi.1 o AjUgò 4ÿ da iei Súútj.PT,
CONSIDERANDO Ji pieríírÿltiva tla iiuloUileíu da Admimstriçào Pú¬
blica coma uina ciJUniiçilu Jn principn» LLI lcj;al ii1a.de c, Colllo Lil u
cever. e oau a r.-.era p.-emntalha. Jc zelar |x:l.i rru.iiju idnric dt •...ft
uiudvãi» viijiljinu, amda tiueÿpar. iiin:o DíW tcnlw skío yrovoeada. R E
REVOGAR, pur rjz>'ie> de iuleresse piihliii*, u
S O 1. V E í
PiOCCiso AiLmr.LílrilliVo n' Lr l / 4 1 V . lomaiLi tíu Proçn» r* 1IÍJ-T20I7,
cue teu» por ohjcln c Ciiiitr.raçãii dc Empresa b»pei-:i:i.<zaití cta
Obt» < Scjviyos ik‘ Ltifcuhdfid. -?atii PAVLMESTAÇÀO SA A\h*
\ÍDA IMBASS.AÍ.E RDA ANToNlo CONSELHEIRO, no Mu¬
nicípio Cc Dia* d'Avila ci>D(i>rmc as Cipetifiinÿõeÿ c qiLmlic.(ivas
csriimidos mrsw Editai e seus <me*os. Ficarrdu aÿeyuiado o voiiC7adÍT0?)0 ca ímpia doVsa. CtmkrniK' r-Mabckvo » $ 7" do supracitiido
arriba. IJ DETERMINAR o nripiivurnento cu pitrccjiso lititatorui.
jnJho dc 201" Jussara Mareia Jc* Ncisomicino Dia? tfAnla.
Prelella Mutucifial

AVISO DE IK ITACÃD
PktCÍÃO PKfSLNCLAL SKP NJ 44 2017

(

mKTR ATO DTi v- fu li. 20 J 7-17. OKEA MM1 IISSTK ÍBUIfX >R \
DE MDOJfA.VIENlOS I lOSPITALAJfLS L ODOMi.ll.OOlTOS
“7.i'fMKJl4jS. cujo objeto ? .i
LTD.\. iascr no snbie <i Í'NP.1. I
aMiiruLikvãn iic cnprcsí. para o iúmccmicmo ik mcilÍLtm-uk |UIJ
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RRVJ.;áU PRI SRVCIAI

CONTRATO DE tV RIO
POMBAL MED. DISTRIBi. JDORA DE MEOICAMFNTOS K PKODL’TOS TIOST1TALAR PS
M DA. injunlrt mbre o CNPJ; 08.ÿ04.71J-flíW.-V). ar' onclo c a
eiuvríiiiyçúu de einjvesu puiu o fornecimento dc :neJicumento p.un
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do Município Secção. 1 L -05> ,2/.' 1 " Kvuh. n Pregoei ixi OliciaJ de
CuraçálBA. i" line, riu IIíH dc svac amKiiçocs legais lonia público 0
Piegdo RresenLal SKP iHKih/INR ", Processo AdminisIralisO
25S.20I7. objeta: Lonnr.tação Jç çmprevi [*> mfcio do Sistema dc
R sÿiitro dc Preço para aquisição dc cqyipailkaiios c material peratende* O bboratiSrio ck UnidaJe dc Atenção Espc«»nc:'tc
ciuliz-jca cm 5aúcc do Mtiuiiipin. SCOçMO: 1 4.'OS- 201“ às O-J ÍKJh. O
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vi HW curaca .b* gov.hr.
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