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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22
CONTRATO 042/2017

- CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, A EMPRESA JAGUAR SEGURANÇA
PRIVADA LTDA EPP.
O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Rua da Olinda,
- BA, inscrito no CNPJ sob número 14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr.
ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, brasileiro, casado, agente público, inscrito no CPF sob o n ° 261.542.26500, RG 01740545-99 SSP/BA. residente e domiciliado na Bela Vista, ENTRE RIOS - Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE e a JAGUAR SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 10.560.057/0001-07,
situada na Rua Conselheiro Junqueira, n° 290, Catu, Alagoinhas - BA, CEP 48 090-020. neste ato representada por
MARLA GABRIELE VASCONCELOS DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do RG n° 09.052.767-44, SSP/BA,
inscrita no CPF sob o n° 024.270.475-11, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo
Administrativo n.° 204/2017 e na Licitação CONVITE n.° 042/2017, 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.
s/n, ENTRE RIOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. - O presente Contrato é celebrado com base no CONVITE n.° 042/2017. e fulcrado na Lei 8.666/93,
e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1.

- DO OBJETO

- Destina-se este Contraio a propiciar amparo legal na relação de compra entre os contratantes

afim de que a empresa JAGUAR SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP realize A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS NO ESPAÇO ONDE SERÃO REALIZADOS
OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no
Processo Administrativo n° 204/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite
acima mencionados,

n° 042/2017

-

2 2 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal contratado, no que tange à
transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como, também, taxas e impostos que venham a incidir sobre o
objeto deste contrato

2.3. - Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para restabelecer o equilíbrio
económico-financeiro inicial de acréscimos ou supressão dos quantitativos e ou serviços, deverá ser obedecido o limite
e demais condições pertinentes estabelecidos no Art 65 da Lei Federal n° 8 666/93, com suas posteriores atualizações.

V

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- Prestar o serviço conforme Termo de Referência, mediante requisições do preposto autorizado;
IIAssegurar a boa qualidade do serviço;
III- A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos locais das festas;
IVA CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE
VArcar com todas as despesas e custos, seja referente a transporte, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, taxas, impostos, e quaisquer outros, direta e indiretamente relacionados com o objeto deste
Contrato,
VIExecutar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência estabelecido neste
instrumento, garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade,
VII- Atender no prazo estipulado, às ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;
VIIICredenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto ao CONTRATANTE, a
tramitação das suas faturas
IX- Além das obrigações acima a contratada obriga-se a.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CNPJ: 14.126.981/0001-22
a) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele

mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
d) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 71 da Lei 8 666/93. o CONTRATANTE náo arcará com
qualquer responsabilidade por encargos sociais de qualquer natureza, sejam trabalhistas, previdenciários ou tributários

decorrentes da contratação de mâo-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

4.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. - O CONTRATANTE se obriga a

I. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
II. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos 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 EXECUCÃO
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

- DO VALOR

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1. - O preço global para execução do objeto de que se trata a Cláusula Segunda, deste contrato, é de
R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais).

- DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA

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 autorização
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 específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

-

8.1.3
Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta
e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto

8.1.4

-

A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado

de requerimento.

PARÁGRAFO UNICO - 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
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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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22
8.2. - A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do
CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços e fornecimentos realizados a partir da data do protocolo do
pedido da CONTRATADA.

8.3. - Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a
CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos, devendo os pagamentos ser realizados ao
preço vigente
8.4. - A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os
preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem
juros e correção monetária, em relação aos serviços, obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido
de reajuste.
8.5. - Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 8.2, caput, 8 3 e 8 4.
CLÁUSULA NONA

C

- PAGAMENTO

9.1. - Os pagamentos serão efetuadas 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 inadimplència, sem que
isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Havendo erro nas faturas ou descumpnmento das condições do ajuste, no
todo ou em parte, a tramitação das mesmas será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à devida correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de re apresentação 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 0 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 PRIMEIRA DA ALOCACÀO DE RECURSO

-

11.1. - A despesa correrá por conta da dotação orçamentária - 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:

a ilnadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS e condições aqui estabelecidas;
b)Atraso no cumprimento das "Ordens de Serviços/fornecimentos’1 e do objeto deste contrato;
c)Superveniència de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada
d)Falència, 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 escrita
autorização do CONTRATANTE.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Rescindido o Contrato, por quaisquer destes motivos, a CONTRATADA
terá direito, apenas, ao pagamento dos serviços/fornecimentos efetivamente prestados e aceitos
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

-

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 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 justificativas

-

PARÁGRAFO ÚNICO Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar 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 vírgula trinta e três por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço ou
entrega não realizado. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, será observado o percentual de 0,43% (zero
virgula quarenta e três por cento) ao dia até o limite máximo de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, sem
prejuízo das sanções previstas no Parágrafo Único desta Cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO - A adjudicatána 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:

aJAdvertència;
b)Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato quando o contratado, sem justa causa.
deixar de cumprir o prazo estabelecido na sua proposta, conforme estabelecido na CLÁUSULA 14 1 ;
c)Multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato por violação de qualquer
dispositivo contratual, dobrável em caso de reincidência;

d)Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de licitar e contratar com o
Município de ENTRE RIOS, por prazo não superior a 03 (três) 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
será de competências do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretário(s) da(s) Secretariats) solicitante(s)
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

- DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. - Os prazos de início 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)
Superveniència de fato excepcional e imprevisível, alheio à vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condições da execução;
b)
Interrupção da execução do serviço por ordem escrita e no interesse do CONTRATANTE
c)
Impedimento, total ou parcial, da execução do Contrato pela superveniència de caso
fortuito ou força maior, alegada logo em seguida à sua ocorrência e reconhecida pelo CONTRATANTE
d) alteração 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.
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-

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;

-

A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar ao
PARÁGRAFO SEGUNDO
CONTRATANTE, ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos

-

O CONTRATANTE náo responderá por quaisquer compromissos
PARÁGRAFO TERCEIRO
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 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
Editai.

-

PARÁGRAFO QUINTO O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte sem prévia autorização do Contratante.

-

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

SÉTIMA

- FORO

17,1. - Fica eleito o Foro da cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, para solução de questões relativas
a este Contrato, com expressa renúncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

ENTRE RIOS/BA, 22

dejunhÿde 2017.
JAGUAR SEGURANÇA PRIVADA LTDA/EPP

PREFEITOÿONTRATANTE
TESTEMUNHÁlTÿyÿÁqyP
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e.cum.hr.
PUEI.VO riUM-VlAl IN-1 21/2017
O Frcçuciro (ia l'rcíe:laia Maniiiipal dç Cíiftope-hi - Ha.
,iniv..nic:i euc |sir tallu ile imncssadus nu luepúo vtpfaeitatlo. is
nioíim sÿ:ú ic|M:dn paio u di,l J'l dc Agosto JL 2<Jl7, ;ÿ-< D9;00ll. r.O
t-ndereço :i’.v»iví, 0 snri JC lad,’ i'regjM, deÿt.n.uk' a Cou1imaç3ô de
Empresa paru aqmsiç.to de Totem. Pl:Hr*» E.\lcl:::-. c Jnicrna, pura
idenliht.út.jo daÿ UnnlaJcs dc Saúde deÿte Munidpio. Maiones ir>5'! iii;içôev c-t 1lit lum no erlitaJ. qnc cÿlarã ilispotiivcl mt
Ja !<ÿjniss/iLi Pcimunenlc dc l.icinivào. MPUUIí, mi Av Mujor Cluro. n.‘ IWl,
r.o hririím ,Lu (JS.Iÿi ;is I7<Kjí: Sue: \vi\- w.ÿ r islopt d1s.11J-ÿ/rv k».

- U ."i ck i«|thi -le 7017MÁk< Ji 5 MJ RANDA Dfi SOUZA

( -s|./.\ li-

PRHFEI1TJRA MIJ-NICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

A preteituiit dc Pia< ilÀvila. Cs(a>.:i> dj Daliid, IKK IISO de
SUHí iiirihuíçõcs c com fundamemo nu An0 4D dn Ui TI" «OVIí- 9 A.
f 'ONS3 DT-.KA NTTO niarlifesliiçiio JLi área tec:m:i dvinanJínuc St O SP
Secretarie dc Oh» c Sefiiçini PúbJicoj: 0<>NSllJttíANL>0 riue
tsmtinuiJ,iJf do pmces-;i» -feriu mais iinL-ros» t|u< *..« re\ iÿacào o 4-c
-suwcciitivrtmcmc unplieuiin em ptvjuizti a-> cubiu p,.hJico; CONSiDER.VNDO tUTHnlu a nhsi'i\ ãnt-iji do -Vrlieo i" da lei KíiWi.-M;
COsStJJt-.RANDO <• que ticrctmina o Amyõ *r da lei S06<).«.U
C( JKStnt-.R
1- firmxipitis-j du iiiittUiiivki du Adminiÿtruvàu FTibllca como uinri anjn:LySo lio principio da legal:ilade c. comu tal u
cevei; e não a iv.i-rn pu-iffwiilr.a.
zelar pel;1, rey.iãuiduc.i- iJe s..u
aluiiÿío vigiknk-, ai mil <i tlc puríi LiinM nr>t> tcollu skU iTuVuoada R t.
S O L V E- I - REVOfjÿR, pnr rariVs Je interesse púlilico, n
PioCeabo AiLnieustrjtivv. n“ DU417. TOICLULI de Proçus M"' Il04-'2rt| J.
ene tem por ohjvlsi ê Conlralaçào dc F niorcsa H,pr, i.: i/udu ein
Obttó c Sciviços xlc Lniieiitiiirisi. ?uru PAV'IML S TAÇÃÍI NA AVt-.N1DA IMBASSAl.F: RUA ANTONIO COVSELHFIRÍ). ,,0 Mm
nicipio iw
JÁvild cunfumic uÿ esijccitkaÿõs::». c dtluJiútUtiSes
«slmidõos neste Editi. e sviis
FivL-ndu assvijuiudu n ciniHftnJiuj:]o e a ump|j dcícsa, eriifoin:,' cjrubckcc o L .1n dn stipraeuudo
nrtigu. 11 - I5KTERMJNAJÍ t* iii\|mv-s:meiitu <.hf pLVK;ÿsi>u livituHuio
Ota? d'A-nUu 2S jclhu cie 20' .‘ Juswru Marcin do Suciiihaiin Fr ciei lu Municipal
IVA' if*. 7! Ji- uulii' du ;i»r

VMSO DL LICIT VÇÀO
PKL<1AÍ 1AI. SKK !NJ 44 2017

Jt

D RrevvKiro Ju Mnntc-ipio dc t rue das íduw-f 10-mu publico
-v« :u:civs<.idu& que tica puu OS 'O h ilo did
. n.i Sul.t de Kcumãn tie LirHaviVs do Centro

para eoniiceuiiems'

S4J»
.1.- jtnito ik- 7<n7
CARLOS JOSÉ SANTO-5

t ISíV- -,.r»s A unas

FXLhbi l L IU\ MUMCiíPAL DT. Cl;RAÇA
AMSOt. L>F UCilAÇÀO

<> F:ej!<wiiii Dlis-inl dc

t. urjçi. BA, 111 fine. nn us«i Je 'ÿnus
ftlribuiçAcs legais inmu publico n Fivgsio Prcscttciai SRP nllõI-2017.
1’atCfÿve A«.:JIIIJIJSI:;IIISIJ 25E'20t7. objeto: CT.nTrulaçiu Je
pM' meio d-- Sistema dc RotjBim de Frççn para prestação dc serviços
dc
Jc di,mas cm pousadas, holãis. CJ«ú« dc gpoi-> cs*
jiu'idll£ikl:i em fevebet nut iertrs e Centi-r tie KeenpcTaeãi' de uxuu-

«ic triítutrxm-i psicológico c íituiUígtvs. piu
IR>S fmeierkias atendidas pcJj .Sccrem iid de
iuidc nprc tcjL./am J ratam cr.ki Kopt õe ioilUClliO - TF D, lic-Uiandus
««iciaif Jo Seercraria ce Desciivulvime-.M Snciil e locomoção dc
f»iiluO"iu me ]uib I icxis uu ,t «m \o do 1 -.-.u nit- iji iíi ilunlíu tio TeriiTúno
.lí.uiotu:!. Secção: Ktir«-2<H"
Nr'XIii. O Prego;iro Oficial tio Curios de iLropji> ibci:.i.s.
jtcnilcr at IKS-CS-íNíÿíSJC,

rúçãTlA. -n line, rr iis«i .te siMs ,i(: ihu çfies lep.di.s lorna niihlieo o
PisreiSo Prcscimal SRP ::Ai6V20J7, PíI.SCKW. A«IJUÍJÚSlr1lJvo
252. 7fE 7. ntyeio Conccueõo de empieiU por usem JSí Sistema dc
líc-gi«t:t> de Fieco |i;u:i ugtuMgJ.o de equipamentos e ttiiitent:' peinjjtuiiuc puiu utendet us I .'r.iiLisic dc Saúdo da tumiliu do Disciai dc
l’al-imu-.c du l.'SF Bai-ilmi r o fosh. di: Saúde dr' Mnrtla Nrn-o.
línninrLt lsit:»li/:i(].is -lu Mtuiicjpio. Ssvcão: ia.'fJS 20]7 is lo Off:-. O
Preg«Jciro Otlcial dc t.hjraçx-KA. in tine. uu uso dc suas atnbinçõcs
leents toma publico o Pregão Pires*IK ia I SRP rt'llfiq.'jni'r. Processo
AdminisÿJLiio 2? 1 2fi] 7. ot-jsÿO' í.’0iJ(:si(u;jo de empresai por meio
úo Sis.tem;i <V Rt-ç.«rn> de fiesu pura uqusiçin JL- e.|inpmiií:'.1os e
mUi.Tial pcrm?r.enie pru .Header a l.mdad; dc Ak-rti'Sii £:
li-xosln cm bn'idc do Momeij-ki. SWçíM 1 1 -0?-'2<J 1 7 ás OS.Obli. O
Preçoeuo CUlciul de 1 nrSvuTJA, ill fuie. uo usn de suas atribulçAíS

lignis

(on,:.

puhJicti

.Ailrv.uiiMr.mwj

i -1; ilfLiiinciHÿ :>aíe

PRF.FF.ÍTURA

-

LvliJ l'j»os
- LTJIJVO Lauro
JÇnque
v,a. 0 ill.gume: lo «lo Pregíio 1’rcíCiiCJjJ SHF N“ 044'2fil_, cue
:crn .omo ohjeiivo síleç.lo Jus melllCser,
pant aquisiçAo «W
e
moves. JcUipunuv.ios liospuj lures IIUMKIJ r>cimÿncn(0ÿ p:im ulcndeí aÿ neces\id;tc:e> do Seci*r;jna Muou-ipa. de
eimtórniftlileaçóCv .umiATIICi: tio Termo tie KeierCLCiu * Allc\0 J do EdJííl.lnlónnaçrks r » Fjitol Jia sede Jes;,i Frere.tv.n, T;i. <75j )6'lAiti::inÍN!ra;Ko tin

o

?regãa PresciKiil SRF n'fipj-2fil 7. Processo
uhjeto. Cúininilurun d; empresu pin- mein

'SSARA M-ÀRCJ A UÕ NASCI VII NTO
Fn-U-ilu

ML'NICIPAl. DF F.NTRF RIUS

FXTRATOS DK. COVT«
11 1 l>Tí-l --L 1 . V1EDTA ST’ STR VlCOS «t CO¬
MERCIO LTDA CPTJ, mserto vph'e 0 C\IV UC9.l5.967.Wfjl -5.V
ub-jeio c a VuiH: atavio dÿ eilipre*:; pqru 0 tomo;imçri;o dc mcilicUmento paia uicr.dcr Q t'nmiccia hJiicu, hospitalar e dçingi.s nçCcssrdudos tlu iccretana dc sauile dí> Muni; ipiu JJc Lntrc Ris>i -Bahia
Miluí RS l.27S.WU.<J0 . Çigència ik- 117 Oó 2U17 a 0?.ÍJó.2óia. Lntrc
Rios. d? dc Jÿflho dc 2037.

CONTRATO OF. V

cujo

.

CONTRATO DE V iUO 2C •1 7-1-2 MFDK'Ai. FARMA COMERCIO
v CNFJ: 01.0)5 'JlWl-Wi, cu|0 obiclu
LlKtU ML. iuwrilu
c a cnniraiBgÿo dc ctr.picsÉ» pera o frímcenncnio dc nic(l]cflvjs.min pari
a: ende: Fa:niaci3 basis' a. hospilaler c demais ncccv-iriadci da ,>etÿiílína tie saúsde do ll’.ULlcipitv de Etllre RiOfs -Bahiu. Valor R>
?W.5<W,U<1. Vie-êneia .le iP.OfOJr a C".0ív201X. Er.trc Rios. <J" tlc
Juilbit de 2301 7.
UONTR.\TO DC V r> 1 0.2017-1. [JASC MCD1< /VL DJSTRlDviJJ<1RA DE MED1C;\MENTUS J'RPUUIHS HOSPUALARES
( NI‘J
UDONTOKHUa (S
sobre
Ill'llIlo
I.TDA.
>
í|” 5X0 l-A 7'I.Uk) I- 1 34. cuia ob uto T 1 eantrutuÿ-À<i <te erriju esu jmiu o
Jiÿni-L imciTsi de n»ed ira,memo jura aleocer u f.irm.ii-ia husiieu, h.ispiular < de:ii.»ia ncccs-skiadcs d.i SCCIVEJIÍL; de sapde sjlo mgiiicipm de
Enpc Rio> -Bahia, \alor RJ 67&.-iX''<7,0u. Vigineij de H7.u6.2lH 7 a
J>7.(»h.lJtl8. F mre Rio$, L-“ de Junho de 2U:'7.
LONTRAIO DL V ÍJHV20I7-14, A. VTVrAN O JVO;R<’1AI. DK
DE El.F.TUODiaVA h VEDTf \MLNTMS LTEML1PAMENTUS
l)Á MF, irisciitú sunrtr LI f’NPJ. UTUfi.tAiT'lH.HJt-lp, cujo o:vC(o « í.
contrcLiçilo dc empresa para u torercr-enlo de mcdiciiirçnlu fqiç
atender a fannácia hãsLa, Em&pikkr c demais iiciV&sidailcs «ta iccicLtuiu dc satiric ito rt'.unkipiti tlc fccilrc Rios -LJubiji. VnliV RS
44|.SW,UO. N igshieia dc OV.()o20J7 u 0“ÍJn.20J8 Er.ltc Rios, <J' de
Junho d; 20]?.
COMÍCMO 1>L

N* <110 2U37-L5. CS MJ:L>.

PKOpi.(OS

ODfJN-

TOLíKJlCOs h Jtn.SPlTAJ.AKH5; LJRLLJ. in?aitP johre o CNP.1:
1 1,4<JU. 'XV9'<Kl6 1-<ni. cu io nbieio i (i eanlniL-çõo dc cmp:csa pia n
I'rnneciillen.o dc nicJtcamcnlc para alcmícr n ferillãeia bÚNea, but.dc saúde do munieipio de
pitalar c de;iiajs ueeessidaJÿs U<i
EIITIX- RLOH -fijliiu Valoi K\. 5~r, Ó7j.<lii. Vtjtencij de <U.<lí>.2(lj * u
<i7 ÍWÍ.2ÍI IN. E:i1re Rios, h" ck- Jimh» ,!»• 20'.”

ser vetifiearto tio cudcicço ck-tninieo bup V 'isvs-vt-.-.ii.ÿ-.ht’ffllÿ-iwdiidcJitiC.

j-eli • v.-J.gii <nili're0.-7ci:.L:i'l|9<f

J l«A SU VA

AMSO DL. RL\OOA(.ÃO
j/jur
TíIMADA r»E PRF.cos

PKKÍÃO

:0 tie iijrush} de 2<il

1)1-

PREFEITUKA MUNICIPAL DE DJAS D'AYJLA

niUnçio

-:cr çrccminhatlcs. e.sdusivametrte pnr meio plet-único
vti.o
\V\à w.Iici tmoes-v. ci -in.hr. RtiC FBIMFNTU DAS PRfiPDSlAS ATE:

M.M.r Al.VI-S

r>ncgi::cntii

N1' 145, scsjurida-íeirj, .’l è lulh» tio 2017
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CDNTRATO i>l: N" <IM>:01"-J n, pOMBAl. .MliU. DJ'TKJU |Dl: MEDK AMt-Vt uS 11 PRODUTOS Hÿl’IW ARI.S
LTDA. inscnlv sobro «> (,'tsp.l: <ló 704.7J l-COOl-SÓ. cujo obiein c ,i
cuiUrat.içiiii dc C npro:-. jiy-.n o 1imic;iiiienio tlc mrilUimu-ulo p.irj

DORA,

alcnckj :i limuãcLa fcfeitt.
e demais ilcacissidalcs <ln sçi-retaria il«- cuide tio município de Knnv Rm> -Bnlmi Vjlor RS
lii>9. S 2*11(1. V jçõhci* 6c t»/.(u>.3iir o 'OlftjQJl' linde Rs>,. *V lV
2íl|
.1«nhu i.ie
7.

hosfulular

CuNTRAfií i)h N i>Irj ii1 1 7- L ", t'JKT.V MK 11 IMST RÍBUDORA
1>I: NtlllilCAMtMOS l JOSPl JALARJ IS f. ODOÍV [< >|.r>( NCOS
LIDA. inx.'rin* si>b'r i> CNP.I: ll..<|] 77t.<Jfm|-í>s. cujo oh|eto .l ;i

cciiitratítvãc' dc

empresj I>uru 1> iumccnllCntu ilc :uc<lk,:inento pum
liíjuiicm Iwc.fa.
e tloiuis iieÿeÿnlink-- d:i sc*
tlc sií-jde il> pnÿmcipio UC F'ri(re Rios -Rnhi.i. Vulor RS
154 Otd.SO. \ wcnci.1 <k \17íki
x H” ilft.iUlÿ llniic Rio'. i\' c.c
Junhii dc >017

aOmici

:i

ciCMnd

CTTVTCA SàD VKT VTK FRAN.
SUJJC « < N?J Jd T77.«3u(»r.i.!fi. cujo
ob;çto c d |>rc!<:;içiio de serviços de diay.psrko e gere7c:air.Bnloa pjm
blender á JeniinwU <!<ÿ
do iisiflíin de mude do mumeipio de
Entre Tíios- Hahia. Valor TiJ 1 5f-0.ilOD.00. Vidência dc
On.701? n
2S nft.201íí tiniK Rios. :>« do Junho dc Mi¬

CúMTRATo r>r vjrrsi o 1.T13A ML Inscnro

DF. V !W" Jtir J \< d .\R sí.til =R.\M A FKJVADA
UTPA 1’PP Inscrito solve o CNPJ lo ãnú.a j ?. .iíjiil-u7. cu-o -.I-IIíHI e
a picsiuçan tlc sermos Jc sceurmicu desamud.i .• s.-revi cvcc-ii-dto
no espa.o onde sçriiic rval /uJus os Vncios |in-..r'f'S no niuH:eir>n> dJlnlie Riiw-Hohir. Volm K5 .ÿ5.J<i(uUi. Viÿcn,- ' iic 2
.1
22 .JS.20 Vnn<- Ri,is. 22 Je .Um -s de 2d 17

1 USTRATO

“

0>\TR.\T0 DE V

I SJC CUMl'NICAf.'.AU \ M.AlikE.
TJNfi I.J J3A. Inÿ riK- *4ik- o C.sPJ. U.554 .4.V1IDH|.4->. c.- 1> ohjcK.
vírViços de puOMiiidc. df cirãtei cduLurÍM> inc j pnrMMÿiiu
rj?çi.llf)l).1lf) Vvÿéncu si.lulllMLni) c tie oricnliiy'i'n» s-Klul. Vulor
d,- .lunlin dv 2J 1 1 7
lí' <iõ20 IS i'ntn- R-’ns.

CUKTRATO DE NJ 019 2l>l 7-1 2. ANNk K S VNTAS'A TSi Ul Alt
ME. idíLrius Mi‘hre o C’N'PJ N‘‘ H 5JS.32T fRKJl-SH. i-uii. •lijc U 2
tornes.imriitis iie in.ireriiil de evpedieiiii-. dioctlii pisJaÿjij-i. o .• uris
stilus: pula cozinlu pau divcis.js seeicLncn tlcMc jlnlnidnnv Val.n R1ÿ
4ÿ.1" 41íUI. Vijirlici.-l dv Jt'iK' 2(ll_r u f- ilf. 2fHX. r 11!r;- K:Í|S. \C- .V
limin' dc 2017.
rOMKAin JJE V fjV -2tU • ANP PJfODLÇmS l-.IRJ-.I.J ML- Jncnlo snhic n CNJM N'' il'ÿÿNÿAOD-'IXiOl ‘(ir>. cuju objeio í- LUIIH%:IJ>\,MI
JC cinpicwi pftra prcsiução dc servÿ-os dc locação. tUfCirôgcm. dc>IUOJT.íI i;er::. íJJSUIHçíIO C O|VIHVúI- il< equipamentos tlc- ilummjiçãai
cusMmizailu, fENIfA. Í.H> 0 TFSTÿTT<ÿ para eoinemornçõo dr»s
res1e:oa alasivos á Sfttito António c sãu Jnfo t[u« se»? reoliziulo nu>
dias 10. I2a 22, 27, 24 E 25 w 2<JI |KA iicmiiiistmcjo mtmitipz! ce
Ernre Rjos Bahiu,. Vulor Rí 7 A,
a
V.áíncia de OO.-'-rUÓ.Ds2(j;J'. fcntie Rios.
<Je I..niiu de 21JIÿ.
CONTRATO DP
0-1 ’(117. ÍJXT MP SrRVJ(’0> l J1>A Mt
insente sobre 0 CNFJ. i*i.*7*.H.75'MidJ-7?. etijii objÿm ê n 1'uluru. ccVíntltill p resta;an cc «et vivsK sOfnumtJÇÃi \i-Uutl c«un tslr.duru nv< ática L-tKii lords! % JJj.l pitfu Jlender LÍIC:S,.S hec.x-tur .K n-Jsic nmniçipici- Miíor r<$. j4.2w.5l. VISíIKIJ de nR.iKj. ?l.' 1 7 a (/H
Enuc FLUíS. C» IL Jurolio «le 2(M 7
CONTRATO Dh N <J.TV20J'L ( LhRJSlOS SAMOS J>b ANJJRADL ME. Inseri:» sobn- o C.NF.h ll2.“4T.‘73>* ’«KJOl li. nijn >u*|iiu rfonietvnento dc PíUCUí: pu/j msjnutençún <]s>,s icknJoa dc CIVCCSLíseCivlui iu»; dr> mn.i cjp:o de Ennr Rit-s-Biihij. Valin R4.
Rim,-. |i<> rle JueV dc
Vigciicu «tc ÍHi(ln2(H7 a Oo I ' 'dI

—

2ÍU7

1'ONTRATií DF N" l«.t-ÿi|T H't ILLLV í ATTIELI RJBAS BARROS PJMFN'T'EI. [nserilo «obro \> CFF V |J5fi.247 |ír>5-»L c«io
ub.ielu e n locnçiit. tlc ttutocl ]mía lu lie iotw n teitVa Jua secrelunas
r-.umeipais. dc ciNrus, e uunSporTer d<j muni cm:n df Fnt-f Rir.ft- F*s»'- u
Valor R> 42.lir>ó.ól>. \jgrrH.-ia dc I9.0A Jill? a ]9 I2.2IH7. l-.e.tre

•

Rins.

19 dc

Junho ç<

2ÍJ|7

(ONTRMO DF V Ultv?<jr. FNTÍtl fllOji AUN:S URAHCA
LTD A .ME. Inscrilo solire o t'NPJ N" Ul.'XK.xi 5 íJl >1H 7 ís. c:.;o nb.seçrTiana -de -«aftd,' du
j?-:n r a pi esiaç.io de «aiviços ji-íiic«'s
inuniL-tf-iu lie JiiiUv Rios-IRthij. VXI.H RS 4\l 46Í.5U 'ivêncni tie
U 1.11(00; 7 a Ul.0b.7UlK I7ime Rios. Ol Je Junhn Jf 7iH 7

-

CUKI R VDJ DF k* u:: '2(PF7. MFPf r>rs I MIKL íDOJí A T.Tn.\ VfT’.
to n'rq JHiJ.iKUH -7.
liiscnlo sobre o ('NPJ
uio ohjeU- c l-irnecimentii rte niaienr,: de fiiv.pc/u paru a seci el.iiu Jr <wi«i(lf du
ir.uniftpiu de Ljiirc Rios-HoJi.n. VaUn RS “*<1 iHMl.lHl
içciicui «I.
2ó.06.?tj.:

2v.f)n..»l»\

l-m.c Uio>. 24 Je Junln> Jc 2lH 7

PREFEITURA MUNICIPAL DT. FSRl.ANAPA
AVISO DL LICITAÇÃO

PKKC Ul PKEMSV I \l,

37 2IH7

Lima piiblieo t|ue. recebe rú v,a í D PH., ms cíiA '.X de ugsishi
dc 2fil ". ús flD-Çifi hoius. projkiÿlas tle*-idaillCDk' laeliti';i:> part

e onlrul.ifãn ]>e Empresa Fÿpeclah A.d.l P:ira D biniifeimeiiKi
.Materiais Llàmc*n>. Consumo h Pcrtnar.cnu-. A Preleitura
Miinitipnl De F«|’Li::ad,i - IJ.ihu L A.\ DIVCTSH-. Sovi«-Mr i:,s
MuniciPíiis Parn Suprir Suas IAmmilda* L A M a nurert <.:!«» Da

l);

RcJe F:i-lr»c:« PuUllen Du Mu'i:V'|'i(J Etlital

».i

Í

OPI-.I.. rii-

Jijaritlr'crite conforme M1J n' .? Írtu-J Je .'4.<|X.7()I>1 q-.ic inch(ui -,i
Jnfr:iL-slr..luM ilc f"b:s\cs |*úM.,’a> Biabileifí - J ( 'J *ÿ-íim -il

