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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO n° 037/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE Sl CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO APN PRODUÇÕES EIRELI - 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 APN PRODUÇÕES EIRELI ME., inscrita no CNPJ
sob n°. 09.283.609/0001-90, localizada na Rua Mármore, n° 1383, Loteamento Santa Terezinha, Alagoinhas - Bahia,
CEP: 48.011-000, neste ato representada por ANA PAULA FRANCISCA BARBOSA, brasileira, solteira, empresaria,
portadora do RG n° 08 625.539-89, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 008.267.495-77, doravante denominada
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CONTRATADA com fulcro no Processo Administrativo n.° 037/2017 e na Licitação CONVITE n.° 037/2017, 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.° 037/2017, 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 APN PRODUÇÕES EIRELI ME. realize a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA E ESTRUTURA METÁLICA PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS
ALUSIVOS À SANTO ANTÔNIO E SÃO JOÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10, 23, 24 E 25 DE JUNHO
PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no
Processo Administrativo n° 0197/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no
Convite n° 037/2017
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QTDE

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

ILUMINAÇÃO CÉNICA

UNIDADE
DIÁRIA

6

R$2 500.00

R$15.000,00

2

ILUMINAÇÃO CUSTOMIZADA

DIÁRIA

3

R$7 000,00

R$21.000,00

3

ILUMINAÇÃO (SERRARIA)

DIÁRIA

1

R$3.500,00

R$3.500,00

4

ILUMINAÇÃO (CORETO)

DIÁRIA

5

R$1.500,00

R$7.500,00

5

LED

DIÁRIA

3

R$6.000,00

R$18 000,00

TESTEIRA

DIÁRIA

3

R$4.500,00

R$13.500,00

ITEM

DESCRIÇÃO

1

R$78.500,00
VALOR TOTAL
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
económico-financeiro inicial de acréscimos ou supressão dos quantitativos e ou serviços, deverá ser obedecido o
'
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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, §§ 1o e 2o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1.

- Constituem obrigações da CONTRATADA:

I - Ser responsável pela guarda e cobertura dos equipamentos contra intempéries;

II - Instalar, nos locais indicados pela Contratante, os equipamentos, deixando os mesmos em perfeita
condição de funcionamento e produtividade, e assim mantê-los durante todo o tempo de execução do serviço,
garantindo a Contratante a eficiência dos mesmos, resguardando-os de qualquer embaraço e turbações de terceiros;

III - Responder integralmente por todos os vicios e defeitos de fabricação e instalação dos
equipamentos, e execução dos serviços,
IV - Fornecer todo e qualquer material de consumo necessário ao bom desempenho dos equipamentos
e execução dos serviços;
V - Em caso de defeito, tido como de difícil reparação, a Contratada promoverá “incontinenti” a
substituição do (s) do objeto contratual defeituoso (s) por outro (s) com caracteristicas iguais ou superiores, sem ónus
para Contratante, imediata mente;

VI - Responsabilizarem-se por dano ou prejuízo causado á Contratante ou a terceiros decorrentes de
na execução deste Contrato;
dolo
ou
culpa
sua

Cr

VII - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMER, cujas reclamações se obrigam a
atender prontamente, bem como dar ciência à Administração, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar quando da execução do contrato;

VIII - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução contratual,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE não arcará com
qualquer responsabilidade por encargos sociais de qualquer natureza, sejam trabalhistas, previdenciários ou
tributários decorrentes da contratação de mão-de-obra pela contratante para execução desta obra.

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

CLÁUSULA QUARTA

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4,1. - 0 CONTRATANTE

se obriga a:

I. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

)
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II. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à 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 60 (sessenta) dias, 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$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA OITAVA

- DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÀO 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 autonzação
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 especificas 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.
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-Enquanto eventuais solicitações de reajuste 6e preços estiverem sendo analisadas, a
poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos, devendo os pagamentos ser realizados
não
CONTRATADA
vigente
ao preço
8,3.

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

-

O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos
PARÁGRAFO TERCEIRO
devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos serviços/fornecimentos ou nas faturas apresentadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
10.1. - A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a cargo de preposto
designado pelas secretarias, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da CONTRATADA na forma das disposições
insculpidas na Seção IV, da Lei n.° 8 666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÀO DE RECURSO
11.1. - A despesa correrá por conta da dotaçao orçamentaria - Projeto/ Atividade: 2.028 - Elemento de
Despesa: 3.3.9 0.39.00. Fonte de Recurso: 00/42.
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:
s
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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) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada,
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA, requerida ou

decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste Contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escnta
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
aris. 78 e 80 da Lei n 0 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 justif cativas.

-

PARÁGRAFO ÚNICO Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampiiar ou reduzir o objeto deste
Contrato, no limite legal, garantindo-se à CONTRATADA o pagamento dos custos que forem acrescidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL

14.1.

- As importâncias devidas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE serão cobradas através de

processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 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, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuizo 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;
.v
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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 (très) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

-

15.2. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais penalidades serão de competência do(s)
competências
será de
Secretáno(s) da(s) Secretaria(s) solicitante(s),

4r

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

- DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. - Os prazos de inicio da execução do Contrato admitem prorrogação, a critério do
CONTRATANTE, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra em dos seguintes

motivos:
a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, alheio á vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condições da execução;
b) Interrupção da execução do serviço por ordem escrita e no interesse do CONTRATANTE;

maior,

c) Impedimento, total ou pardal, da execução do Contrato pela superveniência de caso fortuito ou força
alegada logo em seguida à sua ocorrência e reconhecida pelo CONTRATANTE;
d) alteraçao do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS;

e) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% {vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do

Contrato.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Qualquer omissão ou tolerância das partes ao exigir o estrito cumprimento
dos termos e condições deste Contrato, Anexos e Aditivos, ou o exercício de prerrogativas deles decorrentes, não
constituirá renúncia ou novação nem afetará o direito das partes contratantes em exercê-lo a qualquer tempo;
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 á 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.
v
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PARÁGRAFO QUINTO

- O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou

transferência, no todo ou em parte, sem prévia autorização do CONTRATANTE
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PARÁGRAFO SEXTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões,
desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
17,1. - Fica eleito o Foro da cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, para solução de questões relativas
a este Contrato, com expressa renúncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três)
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de igual teor e forma.

ENTRE RIOS/BA. 09 de junho de 2ÿ17.
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niicaminNamca'.o.KL-L-L-huiirtit» Júí ?A)poms: As prt'jjoswv decerto
iver encaminhada , etcluFivamenle por meisi eletrónico no sitio
vwix.lkiinioex-e oHit In RE< C-BIMEM1) DAS PROPOSTAS A1E:
ai úÿhJOmin do dia 1J de ago«0 dc 2017. ,\UERTUK.\ D.\S PRO¬
POSTAS: ks Oííh.lDmin di> Jia il Je agu-ito Je 2bl ’. INÍCIO DA
DlSPl'TA ?.> Ilÿhíxliuin do dia II Je ;ISOMO JL 2Í!1“. O I-.ílilal Lslã
Cisponivel nos «frios \v\vwcns:opohs
fer c tvv.-\s.ii:itjvxiçv
e.i-i mi.br.
PUVOVU

RIUSENÇIA*

\- 21,'ínr?

O Prcçociro da lhçtcnurj Mjmçiinl dc CHÿtópolis - HA.
que por falia de interessados no piegio v.ipruciUidu. i>
Acosto it JtfEV. as ij9:(MJh. no
endeieço jbaiui o supOiLUdo Rieÿúo. deslmado a Conmatjçào tJc
Empresa pam ai|iii.«iç.ii> de Tolcm. PJaeax Cxlrnui t Inletrui, paia
iJeniiílyaçòo das LfnidjJcs tk SJíHIC desk Nfvmçipki. Maiores nformaçiVs conslam uri edital, que eMarâ di>pi»mvel na sala da ComisiV-i PcmiantTiL: tie l.icitnçitn. Mluada na Av. Mujur CLtio. n.' 160,
l7;lR)h. Site: wvw.i-i-istnpkjk :s.li,i. gnvL.
-r» horji io iLj-e ílN ihi
comunica

mesmo -serfi rcpcliil» para o dia 10 lie

CVNIççVIJ' - K.\. ''S <k ntRa.1 dc: ?017
MÃRÍ JO MIILVNDA DÊ SOUZA

ntfFEITURA MUNICIPAL DE CKUZ DAS ALMAS

Municipal

1'iCVU.Í

"

lv4|>.
“

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURA Ç A
AVISOS DL UULAÇÃO
O I'lvg'iem- OPcial dc t. ptaçc BA. iu fiw. un tuo Jç «iws
atfibuiçiVs ]çf;aij ioTia púh.ico u Ercfião h csciKia! SUJ’ uNHCZUl?.
Adininixlralivo .731
objeto: ConlTalavào de empíOsu
por itteio dn SistCUJG tio Rçÿisirn de Prcçn pard prcslnção rto srrviços
dc ajtenciainen:o de dicriai cm pu-ÿid-is. hoiêis, casas Je íipoio eypeiialt/ada em iev«4iei p«ci<ine> e C entm c.e Reenpffi-jçao de usuack: tlrcotáí. jliviuix Jc m.ijinont-i IíSJCOIòÿICO c análopos. prua
JlethJei \i< necessiJiidC' dos piUiemiÿs SU«U'IJIK pclii Seirrtariu de
S-iôcU: que ruali/.'iin Tiatunicmo fora dc dortaclUo - TFD, cemandai
soL-mis da Secre:aria de Desenvo vi memo Nocial c locomoção de
liivrioiiàiios públicos un ,1 sei\iiv Jo municijMO ileiitm do lcn-:tõriu
Secção’ líi.úí-2íil? úx I4:00fi. O Pregoeiro Oltcral ele Cu: <Há Ê \. :n fi:ie. no LISO dc MU-t jc:ihu.v-ne> lejtais Tornji públu-o o
Pícgío Present i.-ll SKP "“tRjT.ÿlT. PriJCCíiso Ailminisirr.livo
25?r?(i!7. objeto. Cont-araçio dc empresa po»' mrio do Sistema Je
Retí-diO Je Praçu jura aqqniiçl» de equijutnieulos e material permimc]j(c para atender as Unida'.c tie Saúde da Funiilia do Disucto dc
Rai&murí. da 1,'SF Bacilkii e <ÿ lhislu dc “»aiúlc Jn Mundo Nuvt'.
Unidades loialiatidai Jo Muh.cipio. SccÇiú) 30.48 2417 ãi lí>:ÍK).-. D
lAçÿoeiro Oikial de Í.untça/BA, m tine. nu uso dc Mias airibuiçôe«.
lepais torua publico o J’reiifio Proaencial bRP TUóJVttP. Processo
Adrr.míí.Tti4vo 2?3.-'20]7, oholo: Coulrutação dc umprvw» por trtCÍO
iln SiMriiiM <!a Rea.-stro dc EJCçO pura Ji;t.ih:çiki Je ei|iiipL“.men1os e
m.Hcnâl pctTttíncaic para Aicitdcf á UrtidaJc dc Aicnção EspccialiT-ada «li SafhJe do Mumcipio. Necçãu. H.'0ii'2íi']7 ás 08:00fi O
Pr=?çiWn ufiLinl do ( nraçà-HA. in tine. IIó tiso de suas. ínribuiçNec
legais fonr. fHiblico o P-cgãn ÍAçscnoial SRP nTbfi5.-24l 7. Processo
A dminis:mlieo 254.2017, tirjcm: rtnurawêàn Je empresa por neu>
EniççvHO

HXTTÍA]

CONTRATO DE Nv d IU2C 17-1.2. MEDÍCA1. FARM A COMF.RClO
LJTlhLl Alb. itiiotLta itíbio a CNP.l: OUili.ÿd.-dOíU-õri. eu.io ab-çto
c a cnntratayãci .dc oCiPrcsn para o ítimecimtmii) de mcdicaincntu para
alcndcr a Jnrmácia baÿica, híiscNlsler c demaià ncccÿidadcs do x'crçlarja d< saútle do mururipiir tie íintre Rids -JJahiJ. Vah>i RN
ít-4.5«(l.ii(J. viçenda de u7 i>6.2iH 7 » «T r.*.2tH* Cnlie Rms. tr de
JMTJHI de 2d17

CONTIUVTO DL Nú f)10'2r>|7-L>. BASL MLDJf .-U DJSIKIIH lDDRA DL MCDJUAMCNTON PROD1.TON HOSPlTAla\RES

ÇNPJ
ODOSTUMXJH í IS
uiNi/ilo
LTDA.
subie
o
riT.ÿxíi.l A7.ANM) | | S. iV.if iihict" é H <-(inrii!tÿ'áii de i-mjirt-vi JDH;- u
ttk iireimenm dr medu-ninento pÿr.i jlcmler a fai máein
luivç

kiMLii»

demais ncççviiJjJc« Ja siecretci ij Je saúde do mumcipio Je

07.46.201ÿ. Ei are

ôTÿ.lMiO.dÚ.

Vipència de

U7.(J6 2(H7

Rios. 0" de Junlin Je 2d!".

CONTRATO Db N'

í>Jll-2rn-r-| -1. A. VfVAS ( TíMF.RClAt.

DR

EQUIPAMFNIOS DF. F1 Fl RODlCTNA E MEDICAMEN'KlS LTT>A MF, ilises <10

CN'PJ: I4.706.667.-LIIXJI -19. cujo objeto í a
conlralaçàtj tie cm|jreoa pura o fomecimenU» de meÿican-ento pira
atcudLit a ÍLL-mãeia baii.a, hospiralai Jeimus iicccssitlaílcs tla vccictaJia rto saúde do municipio tk tntTC Ki<lÿ -lluljja. Valor ki
44I.840JI4 Sijjcneia dc 07.06.24 17 ii 0r.0o.20]S. Enllc Rjos, 0” dc
Junho dc 2017.
sofre

i>

CON IiLAJtJ DL ST (II0/2D]7-L>. CS MLD. PRODU lOS ODDMJT'LnClCOS t IIO.SP1TAL A RtS bJKtU. inscrito sobre o LNPJ:
] -64, coio obielo è a cimlrel-cção de empra-sa jxsra t»
1 1 .400 ú
fomccjjncmo dc nicdicbmcnlo para a lender t Ibnivicia basiea, hn.v
pilalar e dotvds neee>sidades da sectelíiriíi (1e saúde Jo município de
Entre Riv> -Baliii. Vnku Rã 57f. 975-IHi Vmejii-.a tie 47.06 Ji»r .i
47.U6.20IS. Futre Rum, 47 ite Junho de J<>: ’.

ververiCeado tio aKUÿrcçocktrôniço bllpaovvs-ic-.iti.ji-ívJT-miictiijekb-LJitiri].
pelo eikiijm oníl32l>l 7073;6lHú<l

hste divcvunouo' |\xlc

OS DV t ONl tt \TOS

7-L L MEDFAS? SERVIÇOS & COCONTRATO DE N" o I
MEPCIO LTDA EPR. inveritn vohre o tWPJ: 03.0J5.967 OOHJ I -53.
cujo objeto 6 J esjinraliiçut' de emprese, para o fornecimento de medicameiuo para atciMlcr c farmácia básica. Jiospi talar c ilcmqis ncccsSKÍadc« IUL sctiutitrw <lc saúde <k> Município LX- f-.nire KM-; -Kuhij
Valor KS l,273.i>oo.qo . Vencia tfcr P7.CMi.2u 17 it O7 Do. 2<J J . Enirv
Rioe. 47 dc Juiftio dc 20U

Entre Risis -Haliia. Valor RS

.......
......

20]?.

COMRAIO 1ÍE N ul i|. 20] 7-1
OKKV Ml-.T) DIS’l KlKLTDl >R.-\
UE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODi.SNTOUXilCOS
LTDA. wtr.o sohie o CNPI: : l.3l |.“7j.-íiOíu-05. cnj.» objelo ê .i
conm uivã»i ilc empresa pura o íumccimemu ile aicilicamcnio pjra
alcjnlc-r a farmácia báÿiou, hoÿinalar c JCIU.HS iiL-.cs-nhidi': iLi <evf daria dc SAvdc tio município de Entre Ui os -Halua Vm or US
J54.IH2.50. VLjtêjK-ia de 07.0A 20 J' u <1 T <J<S. 20 J x. ClTJr Rtbi. 0" Je
‘

de

?ul7.

CONTRAIO I>Ji N'’ 042:'2lll7. JAfMiAR Sl.<K RAM,' A PKI\Al)A
LTDA EPP. Inscrito sohrç r> ÇNPJ- tQ.5MMJ.i7/iK)01-o7. m.IO o->jç:o c
a presmção dc icÿLç.ts dc segurança desaimid* a scicn e\c-;ÿad-'«
m> rsAto onde seriio r? a lidador t»> teOeju-s iuiirrn>s «i* iiuiiucinio Je
Emnc' RLn»-liahLf_ Víilm RS A5. lOOAic*. viucncb dc 22 i>h.2'i>M j

22.0x.*ií'.“.Enlre Riiw. 72 de Junho de

2‘Jl?

iSK COMITMCAÇAO E MARKE'TJMJ l.]'J)A . Insv-jjlu H)‘hrc CNRJ: .“..‘*.‘•4 id.T'llfffi I-4X. L.HH ohiclo
*'
c -i pnrsr.içãi> de tcrviços dc puo icidadc. Jc caráiti ctlucituo.’ mluimativo c dc wicliuiçào sociol. Valo* RS nftUXUan.i Vjcõncia dc
16.W..2IH* lódMí.2111 ít. Eniie R-tis. ló de Juitlio ilc 2HIÍ

CONTRATO DC V

CONTRATO DEN' liI9 ?ti17-12. ANNK K $ \NTAVA TSíinJMI
ML. InseriJo sobre o CNPJ V l-J.5 1 th.VlViiOiH -JiS, L-tiju objeto 2
fnmM.imenrn dr material iU- mpcliroti-, liuutu-u pi-Jaÿõÿi.
uren-

sllioí pstta LOZiniu paii íliVe/iStó vcctctari.is ilci.fr rlltinicipio. Valoi Rb
-1liJ.743.HO. ViqèiK-ia de 1ÿ.2017 a wt.iló.iOlX. Entre Rir>s. Ifl d.Jmho dc 20]7.

.

fONTRATO Dl. .V O’' -2HI : ANP P.«1J JOÇTlf.S l-IKJ ].J VII
emo cnhn- n C NJM V i«>. 12 >c.; •'«i.": IKJNí-1J’I. VIIJH .ihu-lo c omlr.diição
dc vinplCMi ;'uía 1'K y.f-cíio lU- íCrV;Çi>i. dc |.iea,ã:i. inoMap.UI. J->r.ii-nlacetf. mvlahirão v o]K-uv.-o dc i-qnij-iiiuviiln- -Ir
iimuiç.io
cu-Onwm'ji. f'[‘NI<"'A. [ Í'D e TESTEIRA parj comeraHaçi.n Oi-s
teste çc nl.si-.os .i 'vie-ite- .Sr.lnr..o o NiTu J -.-ic- i|n-.- serr rc.ilio,:l.' r.i
7
'II '.> q’i
1 |if.ii .lOrhini-.ri.iÇ.io iiuuiicrv' vc
dms Mi. I \
r
i().< K i V.yêiifii’ do ri15
Li;l:e Rios • B:ir.ia.. V,i|<ir Rç
2'J a
11 Ti..* : * t- tu- Rnvc. !
de y. n|-.c de ?i:i’.

.

•

PREFEITURA MUNICIPAL DF F\TRF RfUS

piíjlur

.1linho dc

--

J.- : -II IO Jt- .’Hl
l>n- D'Ã,V;'LI.
JOSSAKA MAKCIA DÓ N.ASCTMJ MO

U? Príÿiwiro do Município de i rur. d«i alnVr: tonui publico
para .'òcihccitúciitc- do? interes-iÿdõi que tka para a? OS AO h Jo vira
: 0 de aiíii«Ki de 20:7. na Saiu de Reunião de LiLilanV-r: di> Celllíu
.\dujim>m;i'n 0.1 Iclia Pa.->S(1S s.-n - Jiaina i.juit. Pas«>< - Parque
$u:naú:na. ju.gamer to do Piegío Pieáeticial S1ÍP iST 04-l.'2t>: ?. que
:etu coma objetivo kleçêo das tuelhores propoKh-s pnm aquisição ile
mov-cis. oqiupaniçrioí hoipi calares e materiais pcmiaiwntov pa-a aicii'
de; as neèeWildo du SecieUiia vruil.fipa: dr Sífxlç, «inturmr
.-spceilk .vAe% eitnsLulled do ICTTIIU da Ketercnein - Anexo J Jo Edi¬
Sede desci Prçt$Lt-.:r.a1 Tçl. {75j 3b?-lta:.Iiildmuçòes em Edital
Cmz das AhIMS. 2ÿ -ie Us:ht> tfe ?<>
{’AKIDS JfVSÍ. SANTOS

MUNICIPAL DE DIAS DAY1LA

A prctcitura de Dus II’AMIJL, Kstjklo di Bnhia. IHJIí usu de
49 chi Lei ti° XnWiíDJ.
suai oiribuiçócs c ecnn liuicamcnio no
CONSIDERANDO iiHriifeslaçun da iiitrn lecuica deitkcnJaure SEOSP
ScvrcI.Vria de OLv-Jÿ e Serviços RúbJieOsc CONSIDERANDO quÿ: a
ciintmuiJáile- lin prorei<it seria maiti onerosa que sca revogau.io o que
consecutivamente micNtcaiia cm prcjuuo ao crãno i»ob'lico: i.flNSIDERANDi'1 isiuraiili: a nbsej-vãnt ia .m Ailigo 3" da lei StyWvÿ.V
C0NSIDLWANJX1 o que determina o Artiÿ.i 4'C ilu Jei SftM'93;
CONSIDER ANDO a prermÿatLva i-a :intntin< l:i Ri Adminiÿriÿ-iiu E’úbJicâ como tuna cmaitaçdo vto piitu.-L|>jo da Icgaluladc c. como tciJ u
devei; e não a meia prerrogalóa. de aelar pela revv.iaridaue cie >iu
atuaçào vigLlantr* ainda que poio U»ti;o ú/io vnha iido provocada. K E
S O L V C: ] - REVtXlAR. por ruòrs de iuVresse púlitico. u
Proccwu AdnimwtfAttvu nJ 01-417, romucLi dc Preço?. nu m14.2417.
que tem pm iilijetri é LTintrauiti'ij» de Fuipiesa F<inei:inli7Uiln em
Obrai r Services dc Eijju-uhtfiu, çuru PAVIMENTAÇÃO NA AVENlDA IMBASSALE RUA ANITONIIO CONSELHEIRO, no Mumc li.no dc Dlai d'AviJo cuntòmic ai cSWCciflcuçõci C qtunUÍUittvoç
estimation, neste Ldital e aetw anexos, fitando asseyuuJo o muixadilono c a «rnipla defesa, confoirr.c .-stabcjccc a J 3° dn suppcHado
«nipo. II - DETERMINAR o aujuUwrnento do piocexso hehmotui
Oitis d'AviJa, 2S julho ctc 201? Jussara Mareia do rscscimcnco -

AVIÃO DE LICIT \Ç AO
44 2<H7
PKEOÁO PRESENCIAI. MIP

CONTRATO Mi N" 0]0.JfK*-J.n. PóMDAf. MED ÓJSTRU3I JDORA DL MEDIt? A MINTON t PRODUTOS HOSPI 1'ALARI-S

LTDA. inscnlo sobre o ("NPJ: 0S.7|.M.7I l.-MO'-V). cujo oh join e a
rpnlral.ição Jc empresa para o fornecimemo dc medicam filio p.m
plunder a IhiTiiaeir- hãsic-i. brÿii-ibr c demais IKCçSS idades. tU% sçirdijriii de vi:.de do
<ie Fnliv Rm-i -Balni Valor RS
3 99.>29.00. vLgÿncÍH dc 4V.(i6.2«l ••' u ii‘ .iió.20Jx. t-.ir.ic Rios. iV «c

.lunho

AVISO ])E REVÍKiACÀO
TflMAOA nr. PREÇOS S 4/2UJ7

[’refeita

de julho tio ?íi|7

CONiTRATO OE N‘
CMMC A SÃO VICENTE KRANCISl'Cl LTDA ME. ItlVTitO «bíe r> tlNPJ. 2t).T77.AJVK>f'l-X2. rujo
cthjetu é a prrs‘açâo de serviços de d laynoxliro e yerenctarr.entu, para
aiénder «
dtv? ntiánot do «Mema de s*urte dr> nunicijno ce
Fntrç Rios- Bahia. Valor RS ! 5«i ÍWKROCJ Vigência dc .nS.Of> '017 a
2R.O6.20:ít. Efjrc Ricw. 2« de J;.nhi> <tc 201 ’

RAIMI.:M>M AEVTS hi- i IRA SUVA

AVISOS lílv t l(TTAt:ÃO

V 145. seiiundHeiro,

3

CDNTRATO DE V h-4 2017. UXTMP SVH\'1ÇUS IT1TA ME.
irscrilo sobre 0 VNfJ- WvX“i«.K75‘tl0Pl-77, cuja obieio é í» fulur:-. e
eventual prçsiqcõo dc «çiviço? conttimcação visu.ll çóm cMrc.tura melãlica eom lorda \ intl para aicnJor diversa &cc.L-liir.iis ucslc mumcipio. V-ilor líi 59.3ij-J.5l. Vÿínçu dc fJ9.dó.2|>l 7 a (>y.l7.
Lnitc Ruis. IW dc JiLiho dc 2ul7.
rOMRAlO Db N' 433 20J 7. CLtKJ ST ON SANTOS Db ANDRA¬
DE VI b . ícscrho siihie u CNPJ: (>2."47 73x.t)ilfij--2 cujo nlijelo 6 A
tetticiiiuuiW ilc pncun raia tlUiHUCilçiiu dot vcKuloÿ ilc ilivvrvtLs
src retalias Jri municijEo Je Enl:e RiovBJiia. Valor RS 7V.2>A.k>
Viyçncú dc th>(Jt'70l? a 40 I 2.2iir7 Enhe Tíiiv:. (»f- de Ju-ho c.t

2íir

< DNTRATti DE N Itf.VM! 7 JIU JFLI.Y < Al lltLI RIBAS BARjt?K 347 3hS-nl. cuh.
ROS PTVÍENTEI . In «uri i o sobro
f. ?lr
ob;eto o .i loi'iiç:lu tie unu'el pam furicionaiueiiltj Jas ax iclai I;I>
minifipiup dr ohTUs c :r;uigporlcx Ju ínimirapio de F iifi- RiuvHaT.1
Valor RN 42ÃWi.W). VIMCUIU dc r» 0ÿ. Ji»l7 ,i l'H 2JI.-17
Rios. ló de Junlm de 301?
CONTRATO Db W lHt>'7<l|-. 1-MTIlF lllO$ AUTFN C,ilíAf’IÇA
LTDA MT. Inseriu» sobK o (. NP) N" OI .TdX.ÿlf 041H *7 6, cujo nbjcN' c li pi-csuvdo rlc -U-Iviços f álicos jv.ra -scctei;:rij de sr.íuje Jo
niuniLipiã de Luirc Risií-JJiihla. V.tlos R\ 4 4 461.5 4 iiictu ia dc
41 iKi.THT dl.49.34l8.KrHc Knu. Ql Jç Junho dc 2417"

'

CONTRATO DF V 4TM 1 7, Mf|‘| r>lSTí?IRUllK>U.\ tTDA MF
Inserilo \obrc o CNPJ N" J4.054 3n6-,0llii!-7l. LUíO obicit' e I4rTiícimínui dr mafcrijl dc Iimpera para a .u-ocrarra dc sÿude Jo
mumeipii» lie l-nlrc RÍ4«-í3:lIi1:i. Valoj R4 “4.1304,44. MULIILÍJ dc
29 46.74I7 ç ?9.íN’,2tllX. Fnnc Riov
Jc Junho dc ’41?.

PREFEITURA MUNICIPAL DL ESPLANADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PKKUÃO PKLSKV l\L NJ 37 2U17
Toma phhlieo qnc, leÿchcrã nn CDPFL. no cir< 1ÿ Je
dc 291". ãs 49 40 h'M-iu pinposia.» dcvidamcrua lacraras para
a Contralação De Ctn|iresu E tjiecmbÿ. J.i P:ira t) Fc'ijift-mieriiv
De Mirteriaic íiJêl ricos. Consuma E J'Ci'llliiiCritc. A PtcIciUira
Mimiiipul l?e H-»pl:i:uil;: • R.iltia T. As Diyepsa*. SecreUiM»
Municipais Fara Suprir Suas Dem.in*us I-. À Munuleuvão Da
Retle Elétiieu ?«hlk*i l>n Munielpiu l-.tlital n.i COPLl.. ln-

ÍJocu mena. JssncJu Ji qi La! r: trile conforme MP uT 2. ÍOiJ-7 de M\J!$.?001 q.ic iuilihn a
Inlr.ieslr.ilur.i de Chaxca Public J» Diltsile.r- ICT-Bfa>jl

-

