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CONTRATO 036/2017 - DISPENSA
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO
OUTRO,
A
APOLLO
EMPRESA
DE
SISTEMAS
DE
MONJTORAMENTO
SEGURANÇA EIRELI - ME.
O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Rua da Olinda, s/n, ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob
número 14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. ELIZIO
FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa APOLLO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob n°. 25.311.295/0001-48, localizada na Rua Sete de
Setembro, n° 153, Centro, Alagoinhas - Bahia, CEP: 48.005-060, neste ato
representada por LIZIANE DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA, brasileira, casada,
empresária, portador do RG n° 11.418.247-79, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
013.794.095-51, 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 n° 8.666, de 21
de junho de 1993, 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
serviços entre os contratantes acima mencionados, objeto: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DA
MARCHA DAS MULHERES, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE
2017, NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BA, conforme solicitado no processo
administrativo n° 080/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, no
local e data descrito neste contrato:
b) Recepcionar a Banda;
c) Organizar e indicar o posicionamento do trio;
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d) Organizar o horário da apresentação artística a fim de evitar atrasos;

e) Organizar a saída do percurso;
f) Acompanhar o evento durante todo o percurso;
g) Acompanhar e indicar posicionamento e localização de locais
específicos das paradas do trio elétrico;
h) Fornecer água aos integrantes da banda durante o percurso e demais
envolvidos diretamente no evento;
i) Fiscalizar o trio observando se os equipamentos estão devidamente
vistoriados pelos órgãos competentes a fim de proporcionar um evento seguro;
j) Fiscalização do fiel cumprimento das exigências contratadas na fase de
pré-produção;
k) Produção local do evento, será disponibilizado para o evento uma
equipe desde antes do evento para estar responsável por: Estruturar, montar,
coordenar, estabelecer funções, executar, supervisionar os itens pertinentes e que
servem de alicerce para o acontecimento do evento;
I) Assegurar a boa qualidade do serviço;
m)Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e
prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica
do objeto;
n) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem
o prévio consentimento do CONTRATANTE;
o) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes,
sem o prévio consentimento do CONTRATANTE;
p) Prestar o serviço nos prazos previstos no presente Contrato;
q) 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;
r) 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;
s) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação
financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 à
CONTRATADA;

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

-

O valor do presente contrato é de R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais), constante da proposta integrante da dispena, aceito pelo
CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o serviço, objeto
deste instrumento, que deverá ser pago em até 30 (trinta) dias após a execução do
serviço contratado.
4.1.

-

4.2.
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
Nacional, Estadual e Municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo 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 reapresentação 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 inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.
4.3. - 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.
4.4. - 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,

4.5. - 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

Í*É?
AT¬

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

novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.6. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial
comprovando o reajuste, 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 de 30 (trinta) dias, a partir da data
de assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os
requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÀO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

Elemento de despesa: 33.90.39.00
Projeto Atividade: 2.057
Fontes: 00
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 indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e
condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c) Superveniência 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.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes
motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços 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 NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como qualquer dano causado ao 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.

I

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os
danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do serviço, 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 do 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, às seguintes sanções, graduadas conforme a
gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:

)
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a) Advertência, por escrito, sempre
irregularidades, para as quais haja concorrido.

que

ocorrerem

pequenas

b) Multas de até:

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;

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 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.
d)

i

e) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator
de reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu
origem.

f) As multas previstas na alínea “b" poderão, a critério da Administração,
serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau
da infração cometida pelo adjudicatário.
g) 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 serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de

ENTRE RIOS.
h) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob
pena de multa.

tiverem

i) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que
sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará

wm
i
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os
danos causados à 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) Secretário(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° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, a
dispensa n° 050/2017.

;

-

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 03
(três) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir
os seus devidos e legais efeitos.
ENTRE RIOS/BA, 07 de março de 2017.

I»

ELIZIO

FERNÀNDÍSÿODRIGUES SIMÕES
PREFEITO/CONTRATANTE

--

APOLLO MONITORAMENTO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA EIRELI - ME.
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PREFt'1 fl.RA MUNICIPAL DE- CATURAMA
AVISO DL LICITAÇÃO

TOM \ DA Dt PREÇOS V 4/7017
OBJETO: Ejteov.ç3i>dç verviçivs visarvdu a Piiviinenlaçan em Cr mere to
Betumiitaso Usinado, nas Ruas: Abo di» CWçíTO, Frçi Galvào. Rio
do Púcs I ç IJ. II dç Outubro. 12 do Oumbro. Mario NcBrouioncc c
Rua da CMuhç, n,a sede dCiic Município. Abcituiu: 25.'07/201 " ln
DÓ.ÍUI

horas. Kilitol/lnfmmaç-õeÿ'

mi

piedni d:i MU seJe.

Uatn:Ama. 7 dc Julho iJo 2017.
CRISTIANF. DE OLIVEIRA SILVA

Pneu dente da (PI.

PRFFLITURA MUNICIPAL DL COARACI
AVISOS 1>L LICITAÇÃO
PRRCÀO PRESLNCUL 31/2637
t) Municipto dc Coaiaci. icma público que reahwrft no dja
24 iV julho lie 2f)l 7, H_V (W;O0 IIN. na furma du disptKk» ua )ei ferlenil
10.52002 p,ru> lei &.6W93, o PREGÃO PRESENCIAL ...3 1-2017.
C'4‘i> objeto c a CQNIK.MAÇÀO Ul fMPRtSA hSPtClALIZADA
PARA A CONFECÇAO p£ FARDAMENTOS DfiSTINiXDOS AOi>
ALUNOS DA REDE PUBLICA. CM ATCNDJMtrNTO A SECRE¬
TARIA DH EDUCAÇÃO DO MlfNIClPIO DE COARACI. Edital no
setor dc licraçòes, ua AV- Avenida Jÿruçv Magalhacs, 244 - Centno Coarec; .'BA- Cep: 45.63MWO, das 04:00 is 13:00 horas, email:
cumissío.liciiacao.CiSTíacjjTíholittijil.coiii. Coaÿaci * RA. 07 de julho
ile 201? - Tiitiune Santos Caíikno Batiirtíi Piesuein».
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24 dc julho dc 201", As 11 ;00 bí. na forma do dispí*sio n» Lei federal
If1.52002 ç. rui lei N.6 WW3, lieitaçAo ria inodalidiuÿ PRECjÀO PRE¬
SENCIAL •SRP n.31/201 T, etijii injeto c » CLWTRATAÇÃO DE
FMPRESA ÍX> RAMO. PARA O FORNF.t (MFNTO F REFORMA
DL CADEIRAS ESCOLARES , MJÍA AThNDER AS NECESSI¬
DADES DA SECRETARIA I>L EDUCAÇÀODO MUNlClPlO DC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISO DF UCTTAÇÀO
TEULGÃO PRESENCIAL
PP SKP Bl/17. IhtJe. Adm. 19 1 T 7. Obicío: aquisição dc
LTeiitts-vlcliínioo». Dia 20/07/17 às Oh. EdiiaL no
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-
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PREFfcITURA MUNICIPAí. DE ENTRl RIOS
EXTRAIO

f)i:

CONTRATO

PRFFFTTURA MUNICIPAL DL FNTRF RfOS RA

lona publico
que firmou euuiralo de n" 00V20Í7, NUTRlfASH SERVIÇOS LTJ>A, tttsctito aobtv O CNPJ: 42. J 94. 1*> J 70*1(11 10. CU»o objeto c o
Forneci nienla dc caído coinlnustlvd < úekel combnstílçl çm papel.
cicsl inado’s ao taastecnnenta dos veiculoÿ serviço da Prefeitura de
Entre Rios Brihíj Vwloi RN 3.64.v72.\S8. Sij-fineiu ck 27.O3.20P a
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27.U3.2tl18.

E\ IK-ÃlOS
DISPENSA DC LICITAÇÃO N" 4ÿ*2017
Rarifico a Dispensa dc licitação soh o n" 42;2(lf7. com Mero no An.
24. ín,“ÍM> X. da Ia?i X.fibb 93, em ta\i»r du Sr. Sunlu Mwhado NVli»,
imcriln sDnbrc o CPf: 997 579.235-4], cujo objrln c o Locução dc
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRI?. RJUS /BA
jiuhlico
que finaou C(mtTí-..> d: n? 02".: ZO] 7- LílíiH. Sr Santo M aliado Neto.
irviçrilo wibic ii (TF; y£J7.579.235-S)|t uijn objeto é o Uiçjiçta dc
iwóvei, para continuar funcioiUinrto o *nc.\i> 11. íta Umttodc ("asa dos
Conseih». Valor; R $ I5.b0tí,00. Vigência dc 09 03 201“ ii
Jl. 12.201 7.
DISPENSA Dt LIC JTAÇÃO N° ?7/20P
RrtTÍfiçii d Dispenv' dc licltHçta sob o ri" 37 2017. mm úili:rr> no AJI.
24, iqdsi> X. <1.1 J.ci S.bMW, cm liivor da Sr Jota Ribeiro Lima,
inscrito sobre O CPF" 055.88’ U35-7\ cujo objeto é Locação dc
imdvcL ftóríi cuiiti.nuH furteiunando du Locação tie IDOSçíO de imexei.
íijra funcionamento USF * Unidade dc Saúde dd rum ilia nu localidué* Jc Stlio ilo Meio. n tjUitl Jlcnderíi n< ueccKidaikJ, da Sccrclanj Mimicipjl ik Saúde do Munietpin do Jjjilre HtiM.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS •RA toma pública
que 1'lnUou uxilrjlo dc n" tl37.2Ui7.-'I)JSP. Sr. Jo:lo Ribeiiu L-ini*.
inscrito áubre o CM-'' 955.8&I 1135-73, tiyo objeto c o T.UCíL>AO dc
iilfcivd. par* cmiliiiUJr rnricionandi' da Lr reação di- locução dr mrót ep«ra túnciormnietito LSE'
Unidade (U. SUÚíL: cia Fumilta na fcv
Oíilidadr dc Sino du Mçio. o qual irtenderii as nrecvdiludes da Secrçujm Municipal dc Saúde (to Município dc Entre RUK. Valor: Ri
-l..1ÚÍJ,UÇ. ViyÍMCiJ di I ?.113.21)1 7 » 31.12.3017.
DISPENSA DE l.ft JTAÇÃO N" 5U.v:0P
Ratifico a Dispensa d,' liciLaçàn Sob o z? *11.201 !. mm tufem im An.
2-. Jns'isu ÍT, dc lo a.hnML cm fiu.v d* APOI.l.O MoNITiT
ftAMt.NTO DE SIS! EMAS DE SLt .L-RANCA MJRIU.I - ME. to~
çriw sobir o CNTJ: 25.31 l.‘'(>5,'WJllí-dK. cnio objeto «?. o (,'icrcnc ia mono. coordenação e produção da m.irrha <Ms niulhcrv*. i. *cr
rCiLizaik» no dia 0ÍI dc nutíçO de 2017. no Município dc l.ntrc Rios Bahia.
A PREFEllt.RA MUNICIPAL DE EM RE RiOS UA tom* pública
que tirmou comrato de :,tf t'SfiROI’’ DTSP. AI*OH.O Vfl.JNTTORAMENTC) DE SISTEMAS DC SlTilJRANçA KJRELI - Ml-, .user.to
sobre (i CMPJ’ '5.311 7R5 0CKj|-4«. cnjO objeto c o Ocrunjamçniu.
Ci»iN deilação c jinuiin-ão da rrunha d.u. nmlE-crr.s. ; M:I rvailirjulo 1.0
dia 08 dc níiuço dc 2'II 7, no Município dc tnuc Wioí - Jlahij. Val«:
RS 7.&0O.OU. Vigéncu J< 0".0à,?('« 7 J 07.<J'l.2i)H.
DISPENSA ÍHL UGTAÇÃO N" SX- 2017
Ratifico a Disjwnsa df liciLaçta «ob o TIú 5fi.3|)l7. tom fulcro »to ATL
24, hieijsft X. da Kn vfit'S;fJ3, t-m risviir Ja Si Muitiu Rt:jiiria Mal.»'
Moura Rurrin. inscrito sobre o C1PE. 343. v 1.385. cujo objeto c o
Locacít-1 dc imóvel, pÿra ti ftinvioiWJlK-nU> da Unidade do CRAS
CculrT> dc reJçjvncia dc Asnslcncias Social no Município dc EJIIfC
Rios - Elahm.
A PREFEITURA MUMITPAL DE ENT RE RJOà ,HA toma publico
que tlnnou conlralo G0 n* iU'.-ZOi'-'DlSf, Sr. Murcia Hcpiiw MB los
Monri Roma, in.scnto
o tiPE: 343.ííl 385. cujo objatn é «
laicacão dc imitei. |»ara n .’uncionamcrUi ib Unidade do CRAS *
Ççr.tno de referência de A<yistèn;i»s Sk>cial «o Município dc Fmne
RiOH - Boliia. Valor Rí 22.SW.iiO. Vijst-nçia de 3(1.03.201" i
3 J. 12-201 7.
DTSPTNSA DE LICITACÀD N" Nl-Zíir
Radiico 1Diipcmtía dc ]IL'íIéH,3O sob O r“ 00,2017. com Julcro no .Arl.
24, lnçiso ff, da Lei <f66M>3. em lavor da JOSt AUGUSTO SILVA
SANTANA - ME, iiucrito «obre o (JNPÍ: 4)1. !50T.541>WJGl-77. cujo
objetn ó a Aquisiçã<i dc areia (urda branca, arçnoío c areia dc 2ÿ)
pum â msiniReiidJO dos prédios c espÿn-i púòlictw do Mu-.:ÍLÍpu> de
Enuc Rios ' Ltohia
A PREFEITURA MUNTÇIPAI. DE ENTUK RTUS BA toma público
que firmou conU-lto dc ti" (WÿOiir'DlÿF, JOSÉ AUOt STO SILVA
SA*íTA\ÿ - MK, íUíL-TT.U st*rc o CNW: «i ?i0.541.4Jt)m-77, cujo
•-ÿb
é o AquiMç/ir.' de uiti.i (areia brusca, itremiso e mvia de
pitm a munmoiç.io doii prcdiim c cipucos p<jblu ó£ do Mieudtiio dc
Enirr. Hini * BaFrin. VilU» : R5 ’’/ifil.lK Viÿóncia de 1’.113.21)17

-

.

2T.ÍM2017.

DISPENSA DE LIC ITAÇÀO N" 61.7017
Rutifico u ni/peiLNi de lititaÿiiu svib o n" 6l.2nj7. cum inkiu nu An.
24, JJICIJO II. da Lei R fthW*. ein íBVOT da AL lO PEÇAS NA1AL
LTDA ME, inNu’itu Milw O í'NPJ: 13.494 1 5 trrTO01 -0“. ctijn tÿijetu é
a FoíiiccLmcrito dc peçai outomolkas
a nuimiicnção da froia dos
veiculou da Picfcmira de Fntto Rms - fitais
A PREFEITURA MUNICIPAL DC ENTRE RIOS flA Kvn.1 público
t{UC linoou cimiraw HK n' (MS. 70 1 7/DLSP. AUTO PECAS NATM.
LTDA ME. inscrito snbre o USIPJ: I.T.4W.l.Sk()IÚJ|-07. citju tajelii è
o Horaccimcnio dc peças uuiomoluns p;ua a m.in»ictiçta da JVoiâ da>
VçICUIíK da Prçícuum de EiHrc Rios - Bahi.a. Vilnr: RS 7.7ÚG.45.
Vigêiwin de 15.03 24IJ7 B 15.04.201".
DISPENSA r>E. UOTACÀO V 62.-201?
Ratifico J flispriisa de liritÿãn -«ib o iV 62 2N17. cum Ptilcr i rm A.t
24, inciso X, ir Lei a.íjfÿi. cm favor da Sr. ios2 Adailton PuiKmcl
F.lho, insciito iabre c CPP: D35.Rt<l.<l3>72. cujo objeto C f-OCacin
dc Lir.òvcl. di> CHduuicn-'EioLia Familiu c tin Sccrctuiíi Muiucipul dc
AssiSidiWra Social c do Tmbalhu.
A PREFEITURA MUNICIPAL. DF FNTRL RIOS BA Rv.u público
qllc firmou tur.tmto dc n" W5.2lH V. DISP. Sr. José Atlajltor, PlracDlul
Filho, iifevir.n «itaie n ÇPF- H55.8M .015-72, cujo oh-eui e o Ltx acãu
dc imóvel, do Cadun i Jivltulsy Faftiílú L- <ta Sccrciaiia Munkijul dc
A.S&Í Ntêntia Social r dn Trpjiqlhu. Vz.or RJ >D0tN>,0l> Vi“ériL-ia dç
31.H3.2Nl7 Ji 3I.I2.2IIP.
DISPENSA Dh LlClIAÇÀO N" 68- 2D17
Rnliíicn a Dixpenxa de liciluvio «ub o n" 6K2D17. com Rik-rn rm An.
24. Inciso 1. da Lei S.<í66i;93, cm fu sor da DP ENGENHARIA I.
CONSTRUÇÃO 1TDA
tPP. in«ritP vobre o ÇNPJ:
02."‘M ()44ft WUl'66. eujo objetn e a conliínaçiSo de ectipnfNB para
ciabnrnção dc prvjoto liásico da I rnpc7ii Uihitmi (111 rnunlcipio do Fnlc
Rirÿ - Bahia

endereço çfcnõuicii hup://ssixÿiti.ÿ?vJh(/»Mjkáihidd*Til

N* HO, segunda-feira, 11) dc julho de 2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE. RH15 .BA toma público
que Einntoi contrato du n° Ott-3): . TJISP. J2P l-.NGhNJlAKIA t
CONSTRUÇÃO
LIDA ÍPP, mscruo .vítai’? o CNPJ

02.704.044.'0l)0l*(*6, cu)i> Objclo e o conlralacão JL* empresa piira
dahnrqção de projeto bãsiai da limpeza urlunc do município de Rute
RíD« -’Bahia. Valor: R$ I4 7ÓX.T4). Vigência ilc 2K.03.2ur7 a
2* 116.20r.
INEXrOIJMI.IDAM DE LICITAÇÃO N" <1 [0*70 1 7
Ratifico a litoxigibiliílndc dc liciiaçan sta •) rí 0lO'2(H7. join fulcro
Pn Alt. 37, XXT e Art. 25. InçUo III. da Lei S.fiS&Ós. çm favor da
PEDRO M L AGUIAR ME, inseriu> sobre -i CNP): 22.S 11. IMVOOD l20. cujo o objeto'- Commação dc shun- artistko da fianda Cheuo cc
Amor, parj*
apítsenlar inurcha dn mullier, mi 4 ia lift*f>3/20 17_ mu¬
nicípio ilc hntre Rios. rttaia.
A PREFEITURA MUNICIPAL OE ENTRE RTUS .BA toma riiWic.
4Uc ilrtllou conifillo <lc nJ 010/20! 1'TNtlX. cons o PEDRO M L
AGUT.AU MF. ’inscrito vOb»e o Í."NPJ n" 22.A 11. l(j6r(KKJl-20 CUJO
cbjeio L-onlralação ile shoÿ- afusuco da Bunda Cheico dc Aoior. para
se aprcStiTiiar murcha da. mulher, ro dia Il8/i)3''70l7. município dç
E.nlrtr Rios - Rabia. Valo: R!> 3n.4l(l||,(Vr Viu jmm ca -ti aluai <!c
03 0\2b[7 nto o O.l W'201í.
INkXIC.IBÍLIDADF DE Lt< Ir.AÇ,v > V 0 1 2. 201“
Kalillcn ‘a Incuigibilidadc dç licitação sob n nr' 015 20 T. com fulcro
no Art. 37. XXI e Art. 25, I»C:w II. da I ei 8.666ÿ05, ern favor da
BDAWiN 1T 'RA E OLIVEIRA AIJVO(jAD(iíi ASSt.K JAJXiN. irtscrilo sobrr i> ÇNPJ: 1 f >. ? fj JJ..T RO -tltRl 1 -I lJ. cuja olijctu. Conlrafação de
escrito rih de ucvotMciji pum d prestoçào de se-iviç'ÿ *Je <i«-ess.mi.i
trihulãriíi tia .iren prcvidonciariA
A PREFEITURA WUNICTPAL DE F.NTRF, RIOS .HA torna púhlicn
Jifniou contraio dj ne 0| 5/201
com n IlOAV EN FURA fe
OLIVE f ft A ADVOGADOS ASS(X'FAl>0à, iusçiito sobre o ÇNPJ <v
H>.5W< 3X0J00til-!9. cujo cbjetn contratação dc wçritnrio
íKJVOeaeia pam a prcsfcrçto de vçrviços dc assessona rribulâria nu jrca
fireAiJenciâria. Vilur HS t2:.tXKI,0H Vidência çunlratuiil de
J3 Ó.V2017 .ncu 13:03/201ÍM)
INF XIGTBII.TDA DE DE UÇF TAÇÀO V fi 19:201"
Ralifu-n .t InCKtRibilnLidc dc liciuiçAu wta .* n" Uló 201T. ciun Fulcro
no Art. 37. XVT ç A a. 25. inciso Tlf, dn Lei S.bíib/W. çm favo» Ja
A PM PRODUÇÕES EfRI'.I I - ME, msento snbrç o IMP.!
09.2K3.Çifó-UOO1 í11, cílio tpbpclo: ContratJÇJu de SltoW Artístico ik
Bamln .fait para sr apiexentar t;a Fe>ta de bmjucip.Tçiio PoiliiiM da
Cldutlc tk K.nllc Rios - ILi. u ác rcalixto ne dia 0.3 ile Abril dc
2UP7.
A FRETEI TT IRA Ml MCIPAI DC ENTRL RIDS -BA toma público
qve firmou conrrnio de nv OI5''20I7TNKX. com n APN PKODUt.ÒES PJRELI Mh. IIIM-IUIU iuhre v t NP/ n" O'J 2K3.WlP lMR)l-'Ki.
cujo obkto: ContraTnçta dc sho» turístico da bunda Jtm para
na f«stn de emuncipaçuii potitien Jn Lidaile de Enlre Rios
- 13a. a iç rcalúar no di,s 03 dc abril dc 201'I. Valor RS 3l>.Of»O.Hí>.
VCTBCIí contrarnal de 5 1.03 -'20 1 T alé o 1 3.>ÔJ/?(MF0.
EXTRAIU DE TORMf) ADITJV» PRIMEIRO
TFRMO ADITIVO AO CONTRATO N® OOP.PCJf?
TERMU ADITIVO AO CONTRATO N' (l(»2í2()l“. ECOJ.LRB ENGENHARIA CONStKVACÂO fc LIMPEZA URBANA LTD A.
l 'NP.VMF: lfJ.Jÿri.90twTlt)[M-M. Objctcr Contrata
J? empieÿa p<ru
cxceuwo dc serviços. <lc litripeíj urbar.a compiccntkndr» urde do
imimciphs de Fntrc Rios, Porto de Sauipc, Subaúma, l.agoa Redonda.
Ciíscu lttmda. Serarid. Sitio do Meio e Povoado de Maÿnindupiõ
iodos Distritua; ç Povoado deste Município. PronoBueta do pra/o de
vigência piif Ó(k CIIHÿ torrespnmle ao (k-riodi» de 05 de abril de 2(117
a 04 rt; julho de 2017. Data de Assinatura: 04/íi4.'2(M1.
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RESl LIADO DE liABIUTACÂU

CONCORRÊNCIA

\* l/:i)/i

Objeto- CunUiiLaçiio <,le empresa (te enÿenncm paru cx«.eiÿêv> vk
ieiV:vr>K Je limpr.7ÿ lirluna iniuprer.iidriidti Jtede Jn nnimrtpiri dr
Rcdenda, Cipco Es¬
Enlre Rjr*, Ponto De Souipe. Subaúma.
trade, Scrrariu, Sitio do Meio e Pavor do êe Misiaramíirpiç, iodo? u>
Distritos. í Povoada dwte Município. Inforníamos que apôs analise
eritoriosn <1a hobiliuieào. a «ÿpresji FCOLURfi CONSTRUÇÃO
CONSERVAÇÃO E L1MPR/A URBANA ITDA fui IMUMUA h,tbilllada c as empreso; S&J ENCrLNUAKlA I.IOA. POSATO tMPRFFND1MENTIAS ETREL1 ML e ATLÂNTICO SUPERVISÃO II

SERVIÇOS LM CONS'] HUCÁO Cl Vi|. LTDA tr.e ÚHnm dbandas
estç ccrtitrie. Mfliorci mfomijçêes pt i? ‘.çlcEcne.

innbililwlaf. para
I-?) 3420-3331

Fiiíe Riuh -UA ~ dv jnlbn de 2017.
CIJJTON LUIZ PEREIRA FLORES
Pi«.*S'vCn:c c: fnpçl

PRFFE1TURA MimiPAL DE

KKÍR A

EXTRAIO l>F TERMO ADITIVO

DH SANTA N"A
5133M-26ln

CONIÍLMANÍJ:: MUNICÍPIO Dh ttlRA JJh SANTANA. CON¬
TRATADA: L IXINSTRLÇAO ITDA MH: AMM n tonliuto u"
34R-20I6-I3Ç, iirlliiitlu em 07.;(W2(Hú. com valor orisjinúliu rte HÃ
j 1 *.87<).HU. O prazo dç excellçan dn efinimto. ierJ Jf revido em m.u;
05 nxicy. a eoniar do K;U Icrnio J'mal DATA: J5/(l3-2tL7.
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AVISOS

1‘ktGAO EJTil RONK O >- M-2F1P
LICITAÇÃO |45-;or

Foi Dl-SFRTO o l.OTE T e HíACASSAlK) O LOTE Ul.
Fieiim REVLHíAIKJS O4* LUTES J e Ul Objeto1 Aquiuição de
material permanente itnaterUi;* para panifisÿção c DiIbmiincBí c prev
tite.u dç servi vn (viuvem) paru i.lender u IVujrtn Feita P|iKJuto:r
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Documento avsmrido diÿêalmentc oonforne Mf* n* ?..?00-2

de 7 I-08C2CKJ I. QIIC «istilui a
Infmeslruiur» A* Chames Públicas Brosileira • ICP-ltmsil.

