ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE F.INTRE RIOS

CONTRATO 39/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

~ LÍ

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A
EMPRESA ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP, CNPJ: 04.612.101/0001-74.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua da Olinda. s/n, centro, ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número
14 126 981/0001-22, neste ato representado pelo PREFEITO, o Sr. ELIZIO FERNANDES
RODRIGUES SIMÕES, portador da carteira de identidade de n° 01740545-99 - SSP-BA,
CPF 261 542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a ALDITEC COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 04 612 101/0001-74, situada na Estrada
da Muriçoca n. 06. Vale dos Lagos. Salvador/BA, CEP 41.250-420, neste ato representada

por JOSE CARLOS ROCHA XAVIER, brasileiro, portador do RG n° 0578346362, SSP/BA,
inscrito no CPF sob n° 614.812 035-68 doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato de Fornecimento segundo as condições nas cláusulas seguintes.
O presente contrato tem seu respective fundamento e finalidade na consecução
do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal n° 1.794/04, e subsidiariamente as normas contidas na Lei
Federal n° 8 666/93. as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições
estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Destlna-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de
fornecimentos entre os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa contratada
realize o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR EDGAR SANTOS, PSF CIDADE NOVA, PSF
LOTEAMENTO FUNCIONÁRIOS PUBLICO, PSF PORTO DE SAUIPE E PSF SUBAÚMA,
conforme especificações constantes da Proposta da empresa que constitui parte integrante
deste contrato, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 0231/2017, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial
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1.2.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os

acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% {vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1 . 0 e 2 ° do art. 65 da Lei 8 666/93
1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega,
transporte, carga. descarga. tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução do objeto desta licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA

1

-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. - A CONTRATADA se obriga a
a) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nas
Unidades Escolares mediante requisições do preposto autorizado;

b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos

causados por descumprimento. omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste
edital;

d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE:

&

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

f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação:
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
presente licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operai
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do

objeto:

4

b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) 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 novas faturas corretas:
d) Notificar por escrito, á CONTRATADA
previstas neste Contrato:

quando da aplicação de multas

e) Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUJ RTA- DO PAGAMENTO

C

4.1. - O valor do presente contrato é de R$ 119.785,00 (cento e dezenove mil,
setecentos e oienta e cinco reais) constante da proposta integrante da licitação, aceito
pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento,

objeto deste instr imento.
4.2.
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a
protocolização :a Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador
competente.
4.3. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,
dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o
contratado devirá estar de posse, em plena vigência, da CND de INSS, da CRF de
FGTS, da CND! e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal e
municipal, sob jena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das
pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensÿaj&ra que a
condições
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção.
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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 madimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

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
4.4.

- O termo contratual poderá

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

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

- Ocorrendo

-

4.7.
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 pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se
presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS

7.1.

- As

despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

seguinte dotação orçamentaria:

Projeto atividade

2112

Elemento da despesa

4.4.9.0.52ÿ00

Fonte de recurso
02/14ÿ
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2111

02/14/24

4 4.9.0.52.00

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido umlateratmente pelo CONTRATANTE,
respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer

mdenização. nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui

estabelecidas:
b) Atraso no cumprimento das "ordens de fornecimentos”;

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

ou concordata da contratada,

requeridas ou decretadas:

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes
motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente

prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno
direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo
das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada
pela lei n.° 8.883/94.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta,
na apresentação de sua proposta os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, parapeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados peia autoridade corçípetehte
/ÿ
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do, salvo na ocorrência de caso fortuito
ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA devidamente apurados na forma
da legisiação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado
e antes aa 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:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
para as quais haja concorrido

b) Multas de até:

I

bl) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no
prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de s, limitadas a
20% do valor da fatura.
b2) 0.40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de
atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas
desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo
período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7° da Lei
'620/2002.
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e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não

previstas no art. 1° da Lei n° 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

g) O valor de cada muita será atualizado monetariamente, caso haja fator de
reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) 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.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo

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

Cr

k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem
sido concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida
de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados 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
prazo máximo de vinte (20) vinte dias. contados da data de sua assinatura,
-
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11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos
n° 10.520/02, subsidiada a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Edital de Pregão Presencial n° 039/2017.
omissos, a Lei

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
A
A

.
U.

ENTRE RIOS/BA. 1 5 de agosto de 2017.
VkX/y'.
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ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES
PREFEITO/ CONTRAT,

TESTEMUNHA 1:
CPF
ÁÚ
TESTEMUNHA 2: _
CPF:
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ALDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP
CONTRATADA
:
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e Informática

PREF-EITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS-BA
PREGÃO PRESENCIAL: 039/2017
DATA E HORA: 07/08/2017 ÀS 09H0OMIN.

PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA

Prezados Senhores.
Peia presente, submetemos à apreciação de V.Sa.a nossa proposta relativa alicitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade
Por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno
conhecimento das condições em que se desenvolverá o fornecimento e para tanto, concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referência.
LOTE I - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
MARCA
UND QTD j
ESPECIFICAÇÃO

i

ITEM

MOUSE
COMPUTADOR OESKTOP BÁSICO
USB, 803, 2 BOTOES, SCROLL, COM PIO ,
I FONTE COMPATÍVEL COM 0 ITEM, SISTEMA
j OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS),

V.UNIT

V.TOTAL

2.799,00

8-397,00

;

|

! GARANTIA

ALDITEC

+

DE 12 MESES, TECLADO, USB,

ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, INTERFACES
DE
REDE
E
WIFI,
10/108/1000
PROCESSADOR INTEGRADO, NO MÍNIMO
| INTEL CORE 13 OU AMD A10, MEMÓRIA
RAM, 4GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO
i RÍGIDO MÍNIMO 500GB, MONITOR 18,5
(1366 X 768) UNIDADE DE DISCO OPTICO

I.

UND

!

:

i

MONITOR
AOC 18.5”
+

03

!

TECLADO E
LITE
MOUSE
|

j

i

j

CD/ DVD/ROM

Padrão de
| Cor: Monocromático; Memória de 16
Resolução
| MB,
de
600 x
600;
Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100

j IMPRESSORA LASER COMUM

2.

UND

páginas;Ciclo: 25.000 páginas;
Interface USB e Rede; Frente e Verso
Automático; Garantia mínima de 12

SAMSUNG

02

999,00

1.998,00

meses.

'

VALOR TOTAL R$10.395,00 - Dez mil e trezentos e noventa e cinco reais

RS 10.395,00

LOTE II - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM
l.

2.
I

3.
4.

I

t

QTD

MARCA

V.UNIT

V.TOTAL

UND

03

ARTELY

385,00

1.155,00

I UND

02

; DIMOVESC

159,00

318,00

UND

14

j

DIMOVESC

275,00

3.850,00

UND

07

HELTER

990,00

6.930,00

UND

26

\V3

540,00

14.040,00

UND

07

DIMOVESC

509,00

3.563,00

UND

16

DIMOVESC

299,00

4.784,

__

ARMAR IO
EM AÇO 1800 X 700MM ATÉ
2100 X 1100
ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PARA PASTA
SUSPENSA EM TRILHOS TELESCÓPICOS
i

j

7.

UND

!

5.
6.

ESPECIFICAÇÃO

MESA PARA COMPUTADOR C0NFECCI0NADA
EM MADEIRA, MDP,MDF OU SIMILAR 03 OU
04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE
i PARA TECLADO E SUPORTE PARA
IMPRESSOURA
MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM
| AÇO, TAMPO EM MADEIRA, MDP, MDF OU
I SIMILAR, DIMENSÕES 80 X 60 X 70CM
I ESTANTE EM AÇO SEIS PRATELEIRAS )
I REFORÇADA 1O0KG
|~ÃRMARIO VITRINE DUAS PORTAS EM AÇO /
FERRO PINTADO 8 LATERAIS DE VIDRO

“

MESA DE ESCRITÓRIO BASE EM AÇÕ
PINTADO SIMPLES, CONFECCIONADA EM
[ MADEIRA, MDP, MDF, OU SIMILAR 1 A 2
: GAVETAS
i

i

[

'

Est. da Muriçoca, nÿOô CEP: 41.250-420 Vale dos Lagos Tel.: (71) 3230-8454 / (71) 9 9914-6333
*V
licitafà aiditec.eom.hr / .vwAv.aIditec.com.br V
CNPJ: 04.612.101/0001-74
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8.

: CADEIRA DE ACO / FERRO PINTADO
| ASSENTO POLIPROPILENO

9.

LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO £
ENCOSTO EM POLIPROPILENO

7

UND

56

UND

34

1

!

ENJOY

89,00

4.984,00

MILLA
MÓVEIS

349,00

11.866,00

! VALOR TOTAL RS5I.490,00 - Cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa reais

R$ 51.490,00

LOTE III - ELETRODOMÉSTICOS
i

ESPECIFICAÇÃO

ITEM
1.

AR CONDICIONADO 9.000 A 12000 8TUS
SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO

REFRIGERADOR
GELADEIRA
CAPACIDADE
2S0 A 299 LITROS
BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGEREDC DE
PRESSÃO COLUNA SIMPLES

2.

!

3.

4.

j TELEVISOR LED MÍNIMO DE 42
1 POLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL,

I

ENTRADA HDMI, PORTAS USB

T UND

QTD

MARCA

V.UNIT

UND

26

AGRATTO

1.799,00

46.774,00

UND

02

CONSUL

1.097,00

2.194,00

UND

05

MASTERFRIO

707,00

3.535,00

UND

03

AOC

1.799,00

5.397,00

//
t-f

VALOR TQTALRS57.900,00 - Cinquenta e sete mil e novecentos reais

Validade Da Proposta: 60 (Sessenta Dias)
Fornia De Pagamento: Conforme Edital
Prazo De Execução: Conforme Edital
Prazo De Garantia: Conforme Edital
Dados Bancários
Banco Do Brasil - Agência: 1143-6
Conta Corrente: 10I94-X

Salvador - BA, 07 de Agosto de 2017,

V.TOTAL

—

R$5'A900,00

rW
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l04.612.rn/0001-741
«

AEDITEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTOA-EW»
EST. OA MURIÇOCA, N'06 VIILAMAR1SA „
QUADRA 01, LOTE 03 SSO MARCOS
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Est. da Muriçoca, n°06 CEP: 41.250-420 Vale dos Lagos - SalvadorTel.: (71) 3230-8454 / (71) 9 9914-6333
Iicitagaiditec.com.br / www.alditec.com.br
CNPJ: 04.612.101/0001-74
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O Kieyooiro Oãcial e lieuipe de Apoio do MutJÍeipio de
1'ntTc Rios-RA, tomb pithlico pira ei*".licc.irricri1n <los iliten.'>iÿldos
RtSIJl.TADO. ivkieiKe ã licitaçV* Mi|nÿc;Lid« ohjeNe CONTRA¬
TAÇÃO DL EMPRESA PARA I'ORNIli'JMLNlO Dl: L.O UIRA¬
NIFNT< IS E MATT.KIAI. PFfíMANFNTF PARA O UOSPfTAl.
MEPOTf lPAL PROFESSfiR EDGAR SANTOS. PSF C7IADF NOVA.
PSF I.OTCAMLNTO Fl.NClONARJOS PUUUCOS, HSJ PORTO
DF SAUTPF t PSD SURXÚMA. empresa vc;odora AI DNTC CO¬
MERCIO E SERVIÇOS HOA H’l» CNI’J n- IH.fill101•7HiOI-T |1
iali« dn J me (II: RS 10.2*15,0(1 (de* mil. ireecnloc c novenm c eir.<:o
ríi)i$», lotó 01 RJ ?U**LO0 lci»muei>to 0 un mil, quatrocentos C
novcnla reais) c Lote 0J: RS j7.'>K).00 íiinqucnla e sete mil e
aôveoejuoi reaiii. Valor loial: RS ll9.745,yo ícetilo e dezenose mil.
Setcccntoi c Clilcma c emeo r»iS] Fncic RIOí. 70..'iN'7í>)7
PRFClAO PRFSKNC IAL N* vwiur

- L2

i> PreÿkViro Oricial c hqnipe de Apino do Município de
Hnlru Rios- EIA, .onu

públiio }vn’j codiecimcn.o doí inicressados
RFSUTTATKJ. rcfurtnlc á lieítiçio sUpixiLula. objeto. CONTRA¬
TAÇÃO DF PMBRLiV 1‘AR.A FORNECIMENTO DE EQUIIAMILNICIS 1: MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL
MLTVTCTPAT. PROFESSOR FROAR SANTOS. P5F CIADR NOVA
PSF LOTEAMEVTO FUNCTONARIOS TUBLlCfÿS, PSF PORTO
DE SAUPE E PSD SUBA UMA. cmprvM cciKCtbrs. OKEY MED
DlST. DF MEDlf \ MENTOS HOSP F OllONT. I.TEVA. (,’NPJ rv
! 1.31 1 77 S flWH-03. Lute (V-: Rí 121. 294.7d (Tÿeptus i- tinte c nm
c tclcn a c quatro ccm«vc?E.
mil. duremos c IH>M?DW c ijvttiro
Fn|rc Rios,

?l»W .?UI?.
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O ETifpaeo» Oílciul e Equipe dr Apoio do Mimu ipio dc
l-nlre Riixt-EÍA. .orna público fura coidiecinicnlo do< interessados
rcíÿrvnx à Leilaçáo .Niipf eciuria , ohjcto: CONTRA¬
TAÇÃO Df EMPRESA PA KA KORNE.í TMFMO DF EQUIPA¬
MENTOS L MATÍ RIAL PERMANENT P. PARA O HOSPIIAJ.
ML NICIPA 1 PR OFFâ Sun FTXTAR S\NTOS. ]jSF cr.A DF NOVA.
PSF L( 'TEAVÍFVJTl FUNi’ll IN ARIOS I'UHJ.ICOS. PSV 1'oR KJ
DE SAUPE C PSD Sl’BALMA, OU)HCM tcJWeJoia UASL ME¬
DICAI. niSTRIBLTDORA DF WDICAMEVTOS PlíODUTOS
LTLU.
CNPJ
HOSPITALARES
OLX»N ÍOLOGICOS
n"
|i".5Sfl lbTnXX'l-K. Uc os. RS »f».ljk),íí0 Íiritllí' r.-.il. CCtUo C (li*
lento rcu:«>. Fnlrv Rio». 20- 09/201 7.

HESUT.TATXA

PKK.ÀO PRI SEMTAI

4l.'2ÍH1

O Prcÿocrr.r Of.cial e Feiiijre de Apoio dr» Munieipiu de
Enlrc Rios- BA. toma publico pan conhecimento rfus inlcrvssados
RESULTADO, referente ú holuçio *.upraciia da , nbjclo. CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
Df CONSTRUÇÃO PAR.A ATENDER AS NECESSIADADES DA
SF.CRFTAR1A MERJIdPAf. DP ORRAS DO MlPslCTPTO DF EN¬
TRE RIOS BAHIA, mipietii iTU.eck*:. LIMA ALMF1DA MATCRLAL DE CONSTRUÇÃO 17 DA EPP. CNP J nfl (W MbATVijíXHE7, valor ltd r.ox RS ófUXO.Oíi iscswnlc, :rtil rcus). Fnrrç Rtos,
2IVIN-21117.

O Pregoeiro .Anlôwio Rosa ilc Assis, dcvidamaite designado
mwves do Decreto n' líU6ií. de or* tie Janeiro de 2i>i?, leva ao
cnnhecime.iUi diÿ ÍMtmrsiKuku. .jur reiit.tiin1 a sejiiiinte li citato
I rOTAÇAO N1' 078-7PI7 I It I PRFCÀD PRESPNClAl V
>.U9-20 T DL\ - J 0.10-201 7 UOR_ARlO: ijDiOrjhrs DlUlLJO: Aqmvkào dc PIIíUN novos paiii iitendei as tiecL-SMikides da MAC,
VISA. SAME), VEFP c AtcncÿO Bsikivn.
l.lCTIAÇAn N: lIts: -201 7 nil PRKCÃO PWiShNíEAL V
014-201" DIA - LV/Jtl.OlI 1 7 HURARIO: IlO OlHir.s OfUETD < oilrtoia«;ã<i dt empti-SJ i-*jwi:ili«nJa piuu iimpluÿii da r«ntl«> i|n P m
grama Feira Digital psira a; L'nuLkJci Ja sudeui’a Municipal dc
Sain'-c com oqnjskdo dif cqmp-inwr.irs ik rádio x.cconiuJ)ic;k;Vj i«i-

•c Cvs). ativo?: de icóc ( Irewalt). bem com» dos -.csviçns de hisuLição, COntiÿiiiii(iIi> c in(££t;ic:ii> deSles equ<p-»ir:en|oÿ des'irijOL*s j'.r

â|wio c á gcsláô das UniiLidcs dc Satklc deste Munieiino. pudendo aor
primujsado LonJufiiiC pnrãjiriílo IJ Ari. 140 Lei 0.433 05. D í.dãjJ
ejH'i'rn’rj'se J i
sf* MI ivd nn sile: «w w.lè iradesanldna.lxj.ji<rv.hr. (>s inCeTCítsados piKlerãu nicer nunires iiiíúmuçiSes no Setor ile Compras <
LisHaçÃo. na StXTdana Municipal tk sjiwdc. JíOS dias «leis. tio Jioíi-nodUN IWli as J2h e dc 14}j IUi Idecu 3b 12 4557 . .K'2S.Ml.«à
• Vf.1:M19

PREFFITURA MLNIOPAI DF FF1R A HF SANTANA
E.XTR.V1 0 DL TERMO ADlllYO

ADITIVO V 5 W 2<l'»-í()|7 f 'ONTRATANTF: VHíNJCÍPIO llfi
SANTANA. CON [RAJADA: CONSTJO 'lOkA \ASC0
LTD A: Adirar o contnio n“ 54/20 tfvlIVC. rnnodu em
Í0'02 '201h. «mi valiir ,iiuj|iwiili> de RS -U*) 259.61. « cinforruv i>
Tcnno Adilivo n" flJÿilÿ-'iillb. O praiO de cuccuíJo do conlralo í-crá
acrçxcicc» err mais. f»3 meses, a contor ri,t scti Tprmo tinnl. DATA;
P[ IRA bit

V1ARÍNHO

Vi;.1.111:1. '.1 ij,- Sc1c : 11| >I0 de
AM OslO ROSA DE ASSJS

de

DF PREÇOS

V

!7.

W2«l"

< ’niiiisv.i» ik LicinnMi*.

Arilumo Rosa Je
Assis, dcvidairiente Jcsi,;iioilii afriítõ do Decrelo
M>.I(i*C. de tRi de
Janeiro dc 2HI7. leva ao cmdieciincnto d.v> ír.icressudoí. que rcsUizsrô
.1 segui me Lciweálo LIOirAÇÃD N‘ HW>I7 iI ] J TOMADA Dí:
PREÇO N“ 1X16-2(1 1 7 DIA * 24 0900 1 T HORARIO: l»:<V» Ui OB¬
JETO: Cin>triiittçi,i ile enipnfu dc wiigc'1liana pau Tt ceuperiçit1 c
Pinlnrii <lu Almoxariúnlií (íITJ| Municipal, qa Av fito de Janeiro.
I l»5b. Pedra tio DCDCJIIMI. nt-sie nlilnicipiti O I drU.I e -omiia-se di>—
pimivcl no site ivwtt.ieimdisantanu.hj.irov.br. Os iriteresÿaJos poc.crão uhier nuiticcÿ inlonDavõ.s no ScL-c Je < ompT.es $ lae n:iç:L>. n-l
SeciekiTit: Munin|\il Jr Saúde, KJS Jus uteiv. no hurtino das 1>K I2h c dc 1 4lr Li I 7h. Tdeljv: 3fclí-4SS1 .ÿ WU**51 U.lA-fiMO
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rejlkam IT U3I>..2<I:“.
A PM (k Haew, Dÿ. ii>m<i oúblioo
e.e empresa, jura prestarão de servÿo <1c div.:!pÿisào ilas jÿíies dj AdininislriíeiH). Mipri.nlo as dmuncas dr.s
divertiu sewrctonos Abcruira ilo Prcÿío em d5» I0?0|7. ns W:3í>Ji ra
da PM de flQfiç. lipo meno» piceo po. íAnc U cdiMl jxvJea sC
aJi|iimJo n;i sedí Ja PM de Itjetè. Je sejinnld
dr.s
sexto*.
iNdi. a< I2:h. lmVw i»s atos «leaU. lieiCjvão seriio puMiendi'' im
i;vw.li;igfe.Lu
nuM.
«o.fup.lw. ll<ie:ii-llA. 22 <*'•l‘-\7.
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rRKHilTl.’RA MUNICIPAL [)ii ITACil
AVISOS m. uc n v<. vo
PRTCÃO PKLNLMTAL >" *>H 2Cl7
D MnnHipHi lie [lÿi Toma RiiVkii que mi iPm 01 KVJOP
bf 09:1X1 horas, Av. Nillon Vaÿ , n-’ 95-kaai Llahia ,9V no predio d:i
prefeitura municipal, csajra rcalizmmn vcs&ão dc prcgAt» presencial
llCMncãO II M-ll-çflO »U\ liwilion-s |li'ii|lírJ.-is JUIIÍI 1'M'iITimI 'dij-ln.
cuiuitiiíív dc nvncriãis dc c.spvdieme, nos (amos do lidilal c wns
imcxos. n prcserile liolagào >crá regida peia lei Irdeml f0.5>if dc
J7.V7 2U02 í Id n" SlW>. dc 2 J.tJfvJÿSÚ. c SUí« respetivas utcixõ-s, ticando os itucrcssados exut.ficados que t<*di>t os atos desta
licilacin srràn publu.vdos no diário >ilicial do mvnkipio An« «oicicsyi'di’s. J soJicilac-o dc Jldiu.l deverá ser JLJIJ nlmés ilo [ nI '.0>lh.
dvrrco Av. Nh'ton VÍI7, iV 9> - ltlçi- Huhia- dá.s li8;0í>
Ilagi - BA, 21 í» 11

-

«BAÚ

VRliSliNC T-VL. N- 7U
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O Município dc Itagi lonia Pur.ieo que DO rha ('5 10'2fU 7
às ; 11:00 iionis. At. Nil ton Va.: . n' '»5-ítjyf - lLdna .*r<. mi prêtlin tin
prvfciluTíi niuiiicipdl. CMaiti rOali/acido w.viio dc pregão pjvscncinl
liciliiyãu u vHeçrit* das. ndliorcs pixipÿta> pani etrnlujl : ohiefo,
aMilriilLivÃo dc emproa pain iiiivislrm oliei:;n Je l <i|mei:v. c J.ir Jitsn.
rmÿ. lermos do h dilui c
anc.vÿ, a picÿemc íu itaçírs vi-rt n-»iii:i
psja lei federal 10.570 de I 7.lR2(X)2 e lei «ÿ >>.bfib. dc 21 Wi :<*>}. s
ráspectivns n IteraeiV-. I'exrdo o> míerttoadns etentilicfile*» quí
tudos os .«os ilcsta LicMaçõci scrân public odos, ni> dieir-.o uficjal dn
CHinn-ipio. An> inlerx-s-oJiis, J -cilici:açr.i» ile l -lii.il iJevi-rn ,i‘r fi-iu
iili.it es rim l-.iklcrcvo' At. NilMn Va/.. n’ 95 - lupi- (Libei- d.is *W‘00
is l’ (Xrh llagi - BA, 2 1 r**/-3ul 7
Jr \ .* J K.'LKIN t. IT l'S SAMOS
Pi c-eocif JI

•

PRUn-ITURA MUNICIPAL DL

ilr Srrribie M<;
dc S-i::l.nm.
AMOMO ROSA Dh ASSJS

AVISO DE l.K

JAGUAQUARA

IT-M. \il

LtllA.ÃO 1’KFSKM iAI. N* 59. 7017

KFÍIFK ’AÇÃO

em cte
Aot iÿick’ Je h"iiii|i»edtÿ. pua distribuiçio
pm|u’Oji<: H5 ' (» 2(H 7
rairmniavio no d«i J:|s ei MJXí->. Al>ciiiiiit
Vjh.,
ãi f*f!:
nu saLn dc iicUJv’õc>, Kçÿ. J.l Sealm. 172. Céu17*». biliLtl

Cm.tu»id ir ro2t>i ?n n
PublLoudn rui ITinrin OftciaJ Jd l .slndo dit Ikihiu. Ârui < J. M
22253, OJWíOIT. Seçiiv Municipkÿ Diário Olieinl da União. Sivão ,T,
lY’IM, 0l -W/:t>l7. O.ái in OfiLijil El. lninii o IUJ Miuiufjim de Feira Jÿ
Santòrix. Ano Hl. Edição 56X. PI flb.2017. lornji' Folhíl Ji> f vwdn d:i
Uahb, pãgina t». 0I.WÍ.J7; .wdc sc Jò: MRS JJ2.WÍ.24". leia-ÿ: "RS
I li.OtJSQJir. Feira Je Siuilares. 21 de Sctembm tk 2fH?.

anexo*:

(

«iso »K KCIMOUH;-\çUJ I: \IKUI»(Aç\U
OMAHA 1)K PKHOS N’1 4:2(117

«Li PidctiuM Mnuicip-il ifc Ibulu-iirtiii-liA, tomo
piihln-i’ u ICMIIUUIO ik .KitgniiU-mi-. i1u> ['Mi|x»»iiis de i»rc\uv < liabi ilação, rcl’dinfC ai» piíiccstO íob a riimjal ida Je PregUO Pieíentinl
b2L'20l 7-TMl. BA. que kin pot objete u conluiado dc enipteuu
espeeiiiJjrjda pruti ot> luroecimejilo de UMUTMíI pjê-iuui<ljdi« tuia a
conÿlnvio Je ivdc ile eigiUn. p/.iÿs. i|iijdias poliLSjvnljvns e vi,is
púhhcas. dcí,:c mgmçipio Spfnnp-se vcnccclnia Jns Inlet 01, c-tm
menor proyn por iolc a empresa HRAOA E IlAfiAS LTf>A ME «Til
-ÿ

pt-cgMciia

*ulur total de K.\ 4-19.93 7,09 iqiMlriK-encds e quiiienl» e ame mil
c umr.i \ aclc rem\ c m-w <OH.JYUV). Daarinjip i» :«ui/u

rcrveçenlnÿ

íic« liDiitoloçado o pn>o«2a' pelo FrctVho MiuiioipaJ. c*ijuJo
u processo J õispoN;3o doÿ inteietSAdos para vitto>. no liorirto das
S:Ò0 js 1 2 01) limas.
BxurÿaJ

2’-m‘20P

tsrc docmnenio >KJC ser venfteado uo OKí-TCçII cleiTÔiiieo hupÿ',ttÿ'w\;n,jÿw.lTiawtiMiUJeJitiiit.
jT-li? axli.eu um.>;í)l 7í«25(lllI " I

ÍOI

UHJF !'<.*• F\cai4-U>dc |>Jvimcot-ie.ii.' tubrua n.i At. íJJJJ Kami» JOí
SANLUí.. Kuav: li. ti. H. I. J. P e Ç>. nHilorme ciKitialo it retvtssc i:"
Fmpie-rj v meeiforJ: IVAN FAHJANO SUVA DF Ol I-

Ol()4.\7?it.!0

VFIRA-F:1T, insj-riLi nu C’VPl 1 1 •ÿX I IAS. iHKi -< i-l. rmii enJ.-pÿji j
faecnJti Sittatui Simla M-JI i-j Vn. Zona P.ie J. Jilnúr.u-BA. no vab-r
idohol ile R5 RS 4.7 5.7.70,1•() iqiiaonec mos c vmrc c eit-.co mil, di>ccntjvoti. A í OPliJ. contoc» a cm.ÿ.enTo': e » lute re,iis c
prc>:fi vcn;,'(lorfi t'Era assinar conirro itiiCdwtitiiomo.

J.i/s.iiá' lt,\. 2. ,U* sw.iibui 'k- 2o. 7
PATRICK Till MF RTil fUJllRIfíLl-S IOPFS

JMA M-KITRat IXf' S WTOS

Docunenlu

UlKtLlO O MAJNS
I'ie.'dai il

PREFEITURA MUNICIPAL DL JTTAUNA

NP.1: ]).79d.]52.f»(H-::t

RFSTTTATIO DF JUI OAMF.VTO
PkFOÁO RH KSFACIAL V 21/2I»I--PMI/B.\

A

www.jue,njqiijto b.i in oiv» br.
NL\K(.oS

PREFEITURA MUNICIPAL DK IHOTJRAVIA

-

<T 5-MON r.U/ P\ urJttA FlOtllN

AVIMI

FKEOÀO PK1SLNCIAI.

O Profiro -Antonio Ro«i dc ARSIS. JcvidamciHc dcsiÿiutlo
aiMvÕR do iKirtfld rt” 10. If'*. lie ftf* dc Janeiro dc 20 J 7, let a JO
OHIIKVíHI? ',M Jur. iijCeirsviiiJiiR. ;pur reidLur,: a ipjiuinV Ifcn.iv-Kv
LICITAÇÃO N* 075*21»1 7 |II1 PRFGÃO RETRÒNÍCU V 3212017 DJ A - O'». 10 201 7 UORÀKJO: JO: 0d lira OUJL lO: Locação dc
0.» veiculo» lipo miao-óitibus no/ii mender a* neoessidadis do De¬
li jrtjmei Ho de (iatin dc Veieulos.
UCIJAÇÀO N- (J7fi-2iH 1 ILL! PJttXiÀO Jd.l-TKÒNIl.O Nv 32220r DJ A - iib:(r2tMT H OKA Kiev IIMHI his rmfi-.ro- Ai>ui
litvesKiilade,'
do
ce
para
Mcdit-iimemos
mender
nST'HIV.ATnS HV PAS 7017 c l-Vmiiiq Wol
LK'ITACAO N‘ <17ÿ-2017 III! PRiXVÂO H.fcTkÕNK.O V 3232017 DIA 2il-| (1.201 7 HClRÃRhJ- UMICI h.-s DIMLTD Aomsnjo
ce CJko Diesel < o*k.un’. pjrj .HerJci- i*; «« esÿubdcs. d.i Vi.H- $.»KiLifid, víÿ I/.iiuLimolòÿKa, AU:N2.! K.ISK* C SMS O tibu.i >.nx«nini->.c ilisponSd no MIC- hiip-.-,ÿn« luiLKoo-e tom ?v <>s inI<KHSIHUI> jHnJeiru» uU:pr minorvs iiiloim.ivõev ;m Seroi Le < <’ni|n iis e
I.kiUn'oo. nu Setiruria Municipal de Snude, nn« di:is u'ei.s. no h<ÿrírio d,i> (K>à à* I2h e dr 14h a> I /h. loieln\:
V* 12.4 >5 7. 3b2 S. M15 3 3 ft 1 2 .66 1 1>.

O riesideute <J:i

PRECÂO PRESENCIAL V 3X72017

4-

AVISOS I>C LK ÍTA( ÀO

fi:>.

*•»»

PRJiihlTUKA MUNICIPAL Dl. IlAh'l f:

PKJKKôLS J:I.K I KOMC O

I

m

m

/SfcV 1077 7(W

FUNDU MUNIC IPAL DF: SAUDL

J4p'2ni7

U I’repneiro Oíiõal r Equip? Je Apom d>i Monicipin be
Unite Rjo>-flA. loin» publico p-»ra sMJiecmienio do* iniercÿado*
ItPSUl.TAIM), rctocvnlc á V.ciUyão >upvac i lada, objcto: CONTRA¬
TAÇÃO DE EMPRESA T'ARA O FORNECIMF-NTO r>E MATH.
RJA1. DF. J-Hf ill'NJ:. I IMPLZA I DJ/SCARt AV'KLS. PARA A HIN¬
DI-R AS NECESSIDADES DAS UIVLHSAS ShCRtIA WAS DO
MUMClPTO or FNTRF RIOS - BAHIA, «itprrÿ vrniYJnci VA¬
NIA Dt ALMEIDA SILVA ML CNRJ u 17 51" JKWmi-TO. % slur
L<nc IH K.Í MN(KK',fli’i < Du/cnUi* c qcÿcnlu c «.IIKO mil jvoisl. Lolc
HÍ RS I TiHmO.IHJ i ceiiin c setente .ml reuiM. LmefO R$ 36.Slil .Aft
Rt 2l.fttlft.0ft iunte c
luiittc ; sc- is. mil e qmnhiinki* rcicsi L *HO
:an mil rcibi). icCLi&lmlo M \oJo: dc RS 472 5fRl.Ul ( quartiKatti'i c
•vrpiM,'! p iklii mil c- qnmhcnroii j/ns). V.ni:? Run, .1>>.il>t-,20l7.

H

Piciê ',.1
aÿsiiÿiin

djjroloibiite co«ltir-i»e MT n* 2.2'Xl-2 dc 24..'ii!L200l.
Inlrjoln.lur.i

ilc í'h:ite.\ PúbTais ItniMlctrv

q:*e

iotiitm

j

- tCk-Jir.idJ

