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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 041/2017

- PREGÃO PRESENCIAL
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A LIMA ALMEIDA MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA EPP.

/

/

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olmda, s/n, centro, ENTRE RIOS - 8A, 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 UMA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00 846.673/0001-67, com sede na AENIDA JURACY
MAGALHÃES, S/N, CENTRO. ENTRE RIOS - BAHIA, CEP: 48180-000, representada por ERNESTO LIMA DE
ALMEIOA. brasileiro, inscrito no CPF sob n° 414 421.565-20, doravante denominada CONTRATADA, celebram o

presente Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado,
descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n” 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n® 1 794/04, e
subsidianamente as normas contidas na Lei Federal n® 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os
termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

1.1. - Destina-se este Contraio a propiciar amparo legal na relação de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa LIMA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
realize o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA, conforme especificações do
Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados nos processos administrativos n° 238/2017, a qual fora declarada
vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n® 041/2017

-

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. ®e 2 ° do art. 65 da Lei 8.666/93.
Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, carga,
1.3.
descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciános decorrentes da execução do objeto desta licitação,

1.4. - Segue em anexo a este contrato cópia da proposta vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. - A CONTRATADA se obriga a
a) O objeto deste contrato será fornecido pela empresa contratada, para qualquer quantidade após ordem de
fornecimento da secretaria solicitante
b) Assegurar a boa qualidade do fornecimento
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;
(
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h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto ás obrigações assumidas na presente licitação,
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;

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

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar

o recebimento do objeto;

b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos 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, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato:
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA

- 00 PAGAMENTO

4.1. - 0 valor do presente contrato é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), constante da proposta
integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento,
objeto deste instrumento.
4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocol ização da 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 deverá estar de posse, em plena
vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 á 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.
4.4. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8 666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização
da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em
órgão de imprensa oficial
4.5. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados
e calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal
4.6.

- Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, osrruesmos serão reajustados
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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

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 nào 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

I

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 correráo por conta da seguinte dotação
orçamentária
Projeto atividade

Elemento da despesa

2.018

33-90.39

CLÁUSULA OITAVA

Fonte de recurso
00/42

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido
processo legal, e sem que assista á contratada direito a qualquer mdenizaçáo, nas seguintes hipóteses:
a) Inad implemento 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,
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do contratante.

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

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts.
78 e 80 da lei n ° 8.666/93 alterada pela lei n ° 8.883/94
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.
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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.

-

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

-

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

10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de madimplemento de suas obrigações, ás
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for

o

caso, de acordo com a Lei 8.666/93 em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório constitucional
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja

concorrido
b) Multas de até.
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 descumprímento das normas desse edital e do

contrato

Ir

c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da
possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo período máximo de 5 (cinco)
anos nas hipóteses previstas no art 7o da Lei n° 10.520/2002
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.
por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art 7® 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 multa 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,
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garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judiciaimente, 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 á contratada, sob pena de multa.
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 Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20)
vinte dias, contados da data de sua assinatura
11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei n°
10 520/02, subsidiada a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão Presencial
n° 041/2017

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 titulo
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma
para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA, 25 de agosto de 201 7
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HA. 22 dc Sclu.iinc- dv 2017.
MÃRUO MIRANDA Dt SOUZA
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-

Olixeira SOU/J - Pregoeiro Olicial
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PREFEITURA MUNICIPAL DF CRUZ DAS ALMAS

PRFFFITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA

f.XTKAEOS DE T ERMOS ADITIVOS

AVISO OF1 Etí IT-U AO
PklA.ÚES PKESEM IAI.

Lxtrato d«x lenim aditivo ftKl/2017 - contraio n" 122 lkib'2012. TER¬
MO ADITIVO - 01« t)0 CONTRAlt) N° 122LíCjV2<U2. CON¬
TRATANTE: MUNICÍPIO DF CRI,*7 DAS ALMAS - FiAHlA.
CONTRATADO: MMJ LNOENHAR1A LTDA EPP. pessoa jurídica
ilc direito privado, inscrito nu CNPJ sob n* 1 1 )46.24fFfl00l 4i9. com
sede ua Rua Duarte Guimarães, n" 1)4 Térreo - Centro •Ubaira Bahia- OBJETO: Fica reativado o Contrato supra, com ctéito re¬
troativo a tPVftAOfl I ?. e prazo «Je 120 (cento c nnicj dus q contar da
data da sua assinatura coin venunient«' em tU-"01/20líl. FUNDA¬
MENTO LliCrAL - Art. 57 Pordgralb l" Inc. IV e do Art. 65 Inc. II
da Lei nc íl,b66.-l).V C rnz das Almas - BA. cm «4119. 201 7 Orlando
Peixult» Pereira Filho - Muilicipii' tie Cru/ das Almos-Rahia.

-

-

Extraio do termo aditixo U2 -tll7 contrato n" 540 licit '2015 1LRVIO ADITIVO 02 DO CONTIL\TO N" 540Liciv2i>l5, CON TRA¬

-

-

IAME: MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS BAHIA. CON¬
TRATADO: MM1 FNCiF.NH.4RlA I.TDA - F.PP. pessoa juridka dc
direito prixad«\ inscrito »o CNTJ <a>b. n" 1 1.14f.240/(NXJ 1-69, com
sede na Rua Duarte Ciutmarác*. ti" 1 14 - Térreo - Ccmro libaira
ftahu. ORJI-.TO: Pica rcativado o Cnntrato supra, com ctcilo re¬
troativo a ft 1/1)7/2017. c pra2o dc 120 (cento c xinte) di.vs a contar da
daia da sua assinatura com vencimento cm 02.-01.‘201 X. FUNDA¬
MENTO LEGAL Art. 57 Parágrafo Vine. IV e do An. 65 faie. H
da Let iT x .666 94 CRIZ das Almos - BA. cm 04.ti9.2U 17. Orlando
Peixoto PcTOim Fillm • Município do Cru/ das Almus-flahia.

-

-

-

TANTE.: MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - OAlílÀ. CON'TkATADo. SOI CON t.ONSTRUCÒFS LTOA - ME. pessoa ju¬
rídica dc direito privado, uiscnifo nu CNPJ sob. n* l2.455.S14/-tKMJl91. vinil sede na Rua ll dc maio, n" 50 • I- andxi - Centro Cachuviio - Balim. OBJETO: Fica rcafivado o Coiilrulu supru, com
efeifo rçlroalivy a 29/05/2017, e prazy de 6 (SCiS) meiCS a contai da
data da sua assinatura com vciicinicnlu cm (IX/1J4."2(M K. FUNDA¬
MENTO LEGAL An. 57 Parágrafo V Inc IV e do An. 65 lue. Jl

-

l-.N IRE RUÍS •BA. Valor RS RS ?8.J 95.46 isclenta e «tifo mil cenin
e «Oscnu e cinco reais e quanaiia í seis (cntivt»), Ooiúçno Orçainenlâria: PnijcUt dc «UixiJadC 2 0 1 X. Elvricrili» de Despesa:
VI.9 0.19 CH>. Emite: WV42. Vigência: KWW-2UI 7 .«lê UMI -2(H7 Kn*
ire Rios. W de Setembro de 2017.
Contraio de if 02 X. 20 1~. TATIANA PEFÍI:1RA MOREIRA ME 11Ktrilo sobre o < Nl\l: (JX.7<*2 9ul nunlõl. cujo objefo è CONTRA¬
TAÇÃO DF LMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pt
ncrrnT, INCLUINDO I-ORNLUMLNTO DE PRODUTOS PARA
niVT:R s A ssrr T?r TARIA S no MUNICíPIO I>E Ní:IRí: KíOS, no
Valor Rt RS 21l).U0(/.0U fduxenuv; e innta mil rvalM IViaçào Orde
vamcnlariM:
alis idade:
Ifoildn
2«05-2.im2.ri7X.-2 04X :.OÕ‘>.-2.06l. Lhana*» Jo Despesj: 11.90 19.
(HMH.02-04- I4-)V2*>'42.
Vigência:
Tonic
OTQX-JXHT
ute
«2 UH2ÍHX. Fnlre Kios, 21 de Seicmbm'de 2017.
(Murrain dc ir 014-2<U7, VAMA DF ALMEIDA SILVA Ml- iiixenio
M'bre o CNPJ: F 7.5 17.295 0001-70. CUJO objeto ê CONTRATAÇÃO
DP LMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DL
HKiir\T. LÍMPr/A í- DI:S( .ARI \VI-.IS. PARA ATIADI R AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS F)0 MUNKTPIO DF ENTRE RIOS - It AHIA. Valor RS 4? 2.50(1.00 iQuairau-flUÿ
e dois irul e quinhentos reai>|, I Kiiaçffo IJrçamcnlaría. Piojctu'Ati¬
vidade
2.IH(1.204 S.-21U2 2112*211 2'204 X. 2<1.1 1,2íMJ9 '2 022 2<J I x. 2< *•I 2 1M7.
Eflenicino
dc
despesa: 11.9U.1U. Fonte «te Despega:
ftft'iH<12 04 10.20 42 Vigêruio dc 02 0X20] 7 .1 U2.0*.20|X, fàitre
RUM, 0? de Ajfosm de 2ÒI7
Conirafo de nv 1)19.201 K Al.PJ n-C' <T).V11 !R< K> l: SIRVXOS LT¬
DA HFl* mscriUi sobre o CNP.l: (U.6I2.I0I dOOI-7-*. cujo «ihjcfo c
CONIRAIAÇÀO Dl. LMPRESA FfAR.A KORNKIMFMO E)L
tQLTPAMFNTUS t MATFRÍAI. PFRMANT.NTF PARA O IÍOSPFTAI. MUNICIPAL PROFESSOR EDCrAR SANTOS, I'SF CIADK
NOVA, PSF LoTEAMEVTO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, PSF
PORTO DE SAUIPE Q PSD SUUAÚMA. Valor l.otc Ol RS RS
J O..19x00 (dez mil. tre/enfox e n«wcnl£i c cinc« /cais.i. Lote 02 RS
?l 49ÍI.O0 Icinqueiiui e um mil. ljuairocciilus c noventa reais j, t.ntc 01
KS S7.l)0fl.()(trcin(iiKmia e sele mii e nnvcccblbs rvMIsj. Valoi Tolal RS
1 19.7XS.00 (ecnlo c dsvent>\« mil. seteeenUK e uilenu c einen reni').
Doraeão Ureamcnlári*: Projeto Tc xrividudc. 2.M2 2.IH. t.loncnli»
de Desivÿi* 44.9n.S2.nt). route: 02-1 4-'J. \ t>íeneia: 15 0X2017 ale
15 'Ub 20IX. Fntre Rios, 20 de Setembm de 2ÕI7
( «intnm dc n" «19-2017. OKLY MLD. DIST DF MEDICAMEN¬
TOS IlOSP. li ODONÍ. t.TD.A inserim sobre o CNPI.
II 111.77? OlMl 1-05. ctl|i> «*|CL> é CONTR ATACAO Dí EMPRESA
PARA KORMiCIMI NTO Í>E I Ol.lPAMIiN lOS I MATIRIAl
PFRMANKNTF PAR.A O HOSPITAL MUNICIPAL PROU-.SSOR
LIXiAR SANTOS, 1’SI C IADJ \OVA, PSK E.OTLAMFMO K.V
C IONARJOS PUEJLICJOS. PSF PORTO Dl: SACIPTi E T'SD SUHAÚMA Vitloi Lolc «4 RS 12: 294.74 llrczciiUrs e vinte e um rrv.l.
duzentos e iins'cnla e i|ualro reuis e setenta e i|tiatr«i i:ent«ivo>|. [Nitjiçãii Oreamentárra Projeto do ãlmdndc: 2.1)2 2.1ll. Elemento de
Despesa 44 .90.52.Oil. j-nme: 02.14/7,1 VjÿiiciA: li.1)8-2017 até
IS 08 201 R. Entrç Rii>s, 20 <Je Sc.emlxo slc
C ontraio de iV l>39.-?0r, 1USL MFDK AL DIS Í RIIM.IDORA Dl.

MKDICAVtKMTOS PR ODL TOS HOSPITAL A KJ-S QDONlOt OGfinsenm sobre o CNRJ: 0'.580.l67nXl0l-lti, cuju objeto
ê CONTRATACÀO DE EMPRFSA PARA KORNF.ClMKNTO Dt
EgtlPAMKNTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOS¬
PITAL. MUNICIPAL PROFESSOR E-TKiAK SANTOS. PSF CIADF
NOW PSF LOTE AMEN TO FUNCIONÁRIOS PLFíl.lfOS. HSF
PORTO DE SAUIPE F PSD SÇRAÚM.A Valor Loic 0k RS
10 1 xn.íMl minla mil. cento e Oitcilta reaisl. Dulavàn On,anientjria
Prujeto de alttièatle: 2.3 1 2/2.1iI, Hementy Je l>e>pe>a 44 VI) .S 2.00.
Fonte. 02. 14-24. Vidência. 15'0>i.\2i.i]7 ate 1 5/0K.-201 X. I.ntre Kiux. 20

('OS LIDA

PREGÃO PRFSTM IAI. n" 5t 2017

de Seiomhro

lia muiUiretlçúci preventiva e eorielixa de Bombus e Motores de Ljptaçãu de ãgu.x. Abertura: HA'l0l7l>l 7 as fiXK)

C onrralo dc i»- 04 1 -2ot T. LIMA ALMEIDA MATERIAL Ok CONS.
TRUCÀO LTDA tPP inxrittr M«I>IC O CNPI: i)i».X46.fi7J-00(H-«:.
cu jn ubjelii ê CONTRATAÇÃO DF. T.MPRKSA PAkA FORNECI¬
MENTO DL MATERFAL DE CONSTRUCÀO PARA ATENDER AS
NlíTSSlDADFS DA SIT KFIAKIA MUNICIPM DF ENTRE
RIOS - liAlIlA. VaEor RS RS 21.400.lHJ (vinte e tré* mif c (|tMnvwernos IC«UM IXjlueào Ol\«uT»triUÍua: Pivjclu dc atividade: 2.<JIa
KLENIENTTI de Deÿpesu- >1.90.19. |-vnte: 00 42. Vidência. 25.- OU -2017
ulc 25.-0X.-20 1 S. Fntn: Rius. 20 de Seteinhn* de 201ÿ

l’rest:iç:iii dc ScTViçox

h..

PREGÃO PRESENCIAI, n" 52 2017
PrcstdÇão dc serviços 111 locução de
\

dadora.-., retro escavadeiras, tratores

tratores

de- esleiiu. rriulu ni-

«lc pneus.

cveniuois scr»

|KUU

dc construções de' agJudas, bairapens. suporte na inaiiulenção
de estradas t serviços <le leeolhimentos de entulhos. Abertura.
W.KP2017 iks 10.0(1 b ,
P R1-.CiÀO PR LSI- NCI Al n'11•20 1 7
Prestação dc sCrviç-Oh nu eonfeeçàu de fardamentos paru dixerxus
Secrelurias. Ahcrtura: II5« 1 0-'2ítl 7 ,i> 13-1Oh..
PREGÃO PRESENCIAL rC54,2tll7
Prestação ile Serviços dv* hofcUria. rcl’crcnlc a di.ilias em ilpuilunie*nUib. enn jlendinicnto u detnanJa d:is Seereldriux. Abertura:
05; 10,201 7 ã-s IMO b..
PRECi.ÃO PRESENCIAL rf 55 2017
Aquisição dc 111 veiculo 0 kl». Ilex. I 0 c 111 motos I62cc f guarda
nuiiiieipal 0 escolar). Abertura: <I5. I0>20|7 ax l7;tHi h..
Local: na sala de lieiuçõev. Praça Pctlro FçIT,I/. 2J Ccmi'o, o-dc
csfãn á disposiçã«x cdnais e anexos. IíNCRUZ.M.HADA-RA.
Viços

-

2109.-20I7

PREFEITURA MUNICIPAL Dh KNTKH RIOS
EXTR A TOS DL tllM KA lOS
Cmurafo dc iV 047 70I7. .1\1 ARQUITPUHÍ A I CONSTRUÇÃO
LTDA ME mscrilo xnhrv o CNPI: 2 4.7411.795 10001-?0. x*uji> xihjcto C
CONTRATACÃO Dli FMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SER¬
VIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFAl.TJCO F. I.OMHAlJAS EM

Lite documento p«xk ser i-ertlícado no endereço eletrõ.nco hup://www.ii).p(n.*T.ÿuiúrtJu(biLJTtnil,
pelo ecSdigo U0012017092500 1 70

de 12411 7.

IO S* I.I AIXIS DE .11 r.fiAXIí.S IOS
( ON VII F, V 47 21117
A cornissào dc l.ieilaçòu do Monicípio de E.nlrv Rins- HA.

toma público pnra cnnhecimento <lots jjtfciessados RESULTADO, re¬
ferente a licitação supraciudj, ohjeni: ( "ONIP AI.Af,' VO l)f; l:\fPRFS.A PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Dl: RI.( API.AM) \ic.) ASFÃI.ircO F LOMflADAS EM (Tl.U.O. FM DJVKRSA
IÍUAS DA SLUE UO MUNK IPIO DL LN I RL RIOS BA. einptov»

-

vaiecilora JM AROUU'FTURA I CONSiRLÇÃO L.TD.A ME.
C NPJ ri' 21.74U.795/fKMll-7rj, valor RS 7X.I'>5,5(j (xeLnia L- mio mil
ccnio e

MARí.TK A>. Hl: l.lt.i Ol IV| ||í-\ M.VI OS
Prct-ooii'i

-

l.xtratx' do termo aditivo fJ6.20l7 contrato n" 0X7 IICIT.-7IH> TER¬
MO ADITIVO ÍX> no CONTRATO \e 0X7l,ieii. 20 1 2, CONTRA¬

C.B.U.Q. I-.M Dl VERSAS RIJAS DA SLOli DO MLNJCÍPJO Dl:

novcjiui

e*

cinco rcan. c

quaxcm.'i

c «:ei> ceniav-nM. l-mre Rins.

WiW 2017.
PRECiÀO PHE.Si.M EM. V íh 2947

O Preencini Otieial c Equipe de Apnindn Município «te |.ntre HKKBA, ionu |niblía> p»ra conhecimento di> Jrtere«sadivv RFuSLLTArXJ. rctercitte 4 liciuÿáu suprjcÍLatb,«bjebi: CONTIÍ ATAÇÀO DF l-.MPHIJx A PAKA
PHFKTAÇAO DF $KRVIÍ.TW5 DE HUFFFT. INCLCFNFJO EORNKCJMFNTO DF- PRODUTOS PARA DIVJ.RSASSK RI-TARIAS IX) MUNIC’lPK >J)E FMRE RIUS.v-nvÿil VdJA-dora IAI1ANA Pfc RtJRA MOREI¬
RA ME, CNPJ ne Ufi.7o2:.>9MIOIil-6:, valor ikilxjte KS 240.1KHi.UJ uhj7enti«» e trinla intl reais V Futre Ri<iÿ. 2 1 0970 1 7

.

l Xic uiiicillu assinado diiÿilalmenle confonnc MP nf 2.2(J(J-2 de 24-"ftX. 2<K) I que inxiitui

fnfriicsntiluKi dc Clavo Publicas Brasileira -

:i

ICP-BraM]

