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

CONTRATO 043/2017 - DISPENSA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, A
EMPRESA JOSÉ AUGUSTO SILVA SANTANA - ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Dieito Público Interno, com
sede na Rua da Olinda, s/n, ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número
14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. ELIZIO FERNANDES
RODRIGUES SIMÕES, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa JOSÉ
AUGUSTO SILVA SANTANA - ME., inscrita no CNPJ sob n°. 01.603.541/0001-77,
localizada na Rua Euclides Machado de Almeida, n° 117, Centro, Entre Rios Bahia, CEP:
48.180-000, neste ato representada por JOSÉ AUGUSTO SILVA SANTANA, brasileiro,
casado, empresário, portador do RG n° 03.198.162-30, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
281.339.785-72, 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços
entre os contratantes acima mencionados, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

AQUISIÇÃO DE AREIA (AREIA BRANCA, ARENOSO E AREIA DE 2a) PARA A
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ENTRE
RIOS - BAHIA, conforme solicitado no processo administrativo n° 098/2017.
1.2. - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal
contratado, no que tange ã transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como,
também, taxas e impostos que venham a incidir sobre o objeto deste contrato.

1.3. - 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.
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MATERIAL

QUANTIDADE

AREIA BRANCA
ARENOSO
AREIA DE 2a

155m2
26m2
39m2

VALORES EM R$
UNIT.
TOTAL
38,46
5.961,30
799,76
30,76
23,08
900,12
R$ 7.661,18
TOTAL

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, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) Disponibilizar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, no local
e data descrito neste contrato;
b) Assegurar a boa qualidade do objeto contratado;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o

l

prévio consentimento do CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
f) Prestar o serviço 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 às obrigações assumidas na
presente dispensa de licitação;

i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as
despesas e custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações
trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à
execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:
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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 - DO PAGAMENTO

-

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 7.661,18 (sete mil e seiscentos e
sessenta e um reais e dezoito centavos), constante da proposta integrante da dispensa,
aceito pelo CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o serviço,
objeto deste instrumento, que deverá ser pago em até 30 (trinta) dias após o efetivo
fornecimento do objeto contratado.
4.2. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,
dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o
contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das
certidões de regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, sob pena
de não pagamento.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.3. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra
uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser
alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de
aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa
oficial.
4.4. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o
caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes,
editadas pelo Governo Federal.
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4.5. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os
mesmos serão reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço
fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço,
aplicando-se sobre o preço proposto.
4.6. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial
comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será de 30 (trinta) dias, a partir da data de
assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos
exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS

-

7.1.
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

€>

*

Elemento de despesa: 3.3.9.0.30.00
Projeto Atividade: 2.018
Fontes: 00/42

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,
respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer
indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente
comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,

requeridas ou decretadas;
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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 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.a 8.666/93, alterada
pela lei n.° 8.883/94.

*

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

-

O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
9.1.
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta,
na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na
forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita do CONTRATANTE
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços
valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais
e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento
de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em
sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucional:
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a) Advertência, por escrito, sempre 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 descumprimento das normas
edital
e do contrato.
desse
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) 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.

e) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de
reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
f) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração
cometida pelo adjudicatário.
g) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do
serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou,
ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.

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

i) 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.
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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, príncipalmente, nos casos
omissos, a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, a dispensa n°
060/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da
Comarca de ENTRE RIOS, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando
ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias
de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e
legais efeitos.

ENTRE RIOS/BA, 23 de março de 2017.
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AVISO DL LICITAÇÃO

TOM MIA DE PREÇOS K' 4/201”
OBJETO: Execução de serviços visaiidun Puviinentavão em Contretiv
Betuminoso Usinada, uai Ruas: Alto <Ui Cruzeiro, Frei GalviW'. Rio
do Fijes 1 c J|. M <1e Omuzru, 12 dc Outubro, Mario Ncgjomúnic c
Roa da Creche, na sede desie MUUJCÿJíO. Abtrtura: 25/07/2017 às
I19:IN) htÿras;.

Diário Oficiai da União

7069

PREFEI1URA MUNICIPAL DE CATURAMA

Etlital/íi 1 formuÿVurs.: cm jrreJio da Kua setlc

OtH.ínna. 7 de JuJho ib 21*17.
CRrSTlANE DE OLIVEIRA SILVA
Presidçnk Ua CPI

PR t FEITURA MUNIC IPAL DF CÚARACI
AVISOS DE LICITACÃU
PRFGÀO PRCSEVL'1 Kl, 31/2017
O Município dc t rajaci. lorna público que reelizânl no dia
24 de lulhn Je 2017. ús WhW h>. n« forma do disr»«ÿt«.* mi Tci fedenil
10.52 002 C.TU lei S.fióó.-O), o PREGÃO PRESENCIAL n.3l,20»7,
cu‘o objeto C a CONIILMAÇAO Ub tMPKbSA fcSFtClALlZADA
PARA A CONFErÇÀO Db FARDAMENTOS DESTINADOS AOS
ALl'NOS DA REDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRE¬
TARIA Dfc EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CD AR ACT. Edilal nn
«ror de liçitaç«3e«i, 11a AV. Avenida furacv Magalhães, 2-M - Centro Cop: 45.6? SMXK», das 0Í:CK» as ’.3:00 horas, email:
Coeraci
COmi&sjhvlicil ocOO.eoaracilJj|hnltnad.ec«rt. Coaraçj - BA. 0? dc julho
de 2f»t7 Tíltiime Santos (arik»o Bulista. Preÿoeim.

-

s*çâo

.0.112017.
OiSPtNSA L)h UCITAÇÀO N" 37201

Ratificai n Diapensa de |jiilaç«« <t»b i> n" 37-2017. com fuIvm rui Air.
34. Inciso X, Ja l.çi S.õfrbJ93. em fiixor At Sr. Join Ribeiro Lima.
inscrito SC*M« 0 CPF. 055.4>5T 1)35-72, cujo objdo è LiKAÇàú de
imóvel, pan continuai funcionando da Locaçin «1* locando de imóvel,
para funcionamento USF
Unidade dc Saúde da Família ra l«iejli±«U> de Sitio iiii Mmiii. u quil ateruteré a* nccesMctaik* da 5ecretana Municipal de Saúde do M.inidpm de tlitre Kin*.
A PREFEITURA MUNICIPAL DF ENTRE RIOS -BA toÿj púVIico
que íi/ifcuu axilmlo de n' (»3?.2lil 7'DISP. Sr. Joio Ribeiro Lima.
inseri to sotire o CPF: 'JS? 881 035-72, uijo objeto ê o l-ocavãn dci móvel, paia ennlmuai Nineinniihdo «li Locação de locação de inw>*?!.
p*ta tuneie«unieílfo USF - Unidade ck Saiitk da Família r.a |«K
CNLIDUDE <le Sitiy do Meio, y qual uteiiJcrú as neceN.-édjiJcs Ji Se
cndwM Municipal de Saúde du Município de líntrc K;o> Valor: RJ
4.500.00. Vigálicia de I?. 03,7.017 Ò 31.1 ’.7dt7.

-
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PREFFITI JRA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CD1TÊ
AVISO nr. UCTTMTÃO

UUT.AÇÀO N" AUCO]?
50.201 7. rum fulcro no An.
h APOLLO MONUORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELi * ME. ins¬
crito sobre n CNPJ' 25.31 1 295dXX>l-4$, cujo objeto é o Cçrcnciaipenlo. coordensfit»
produção Ha marcha rins mulher», a
realizado no ctia 0S dc maw* dc 2017. nu Município <lo l-.ntrc Rios Bahia
A PREFEITURA MUNICIPAL DF ENTRE RJOS HA lo/ttt púbiicu
que finnou contrito dc n" 036 2017-1)1SP, APOLLO MONTTORAMGNTO DI5 SISTEMAS DC SEUL'RANÇA EIRELI - Ml-., incito
sobre 0 CNPJ: 25.311.295 0001-48, 0LI.jp objeto c 0 Ogr-CnciiiiTicnlo.
c«Mndfitn;ilu e pmdiiçãn da maiulia tlac mulheres, a MM rrmliiodu nti
dia OS de Rl,U$o dc 20 J 7, no Município de hOUC Rios - Bahia Valor:
RJ 7.S1X1.UJ. V.géucij Je O7 03-20I7 a 07.04.30» 7.
DISPENSA Dli UCITAÇÀO V 5M.-017
Rlltlfico ii Dispenra de Iicilaflo syl> O 5S- ?rJl7, Ciin> líder U ri«i A"L
24, Ineisn X, da Ler H.íJíRVO Ç em fawn da Si Mama Rcuina Mai«rc
Mouta Ronu, meerito iubrÿ 0 C’PF 343.>M 385. cujo obkli> ê
Locilçifo de imiiVc!. para r> 5iinTiO!W»lerUi Jd Uiodudc do ÇRAS Ocuiro de refcTpaoa dc Ansiÿicnciw Social no Município de r.mjv
Rios - Bahia.
A PREFEITUR.A MUNKTPAL DE ENTRE RJi)S EA loum ,Hjb.ieu
que firmou conlraio dc nD 047/201-7DISP. S:. Mareia Kcpina Maios
Minim Hoirid. icLsenio snhtv «> CPF: íJ.l.fS J .3X5, cujo yhjeu» ê ti
Locavd” dc imótei, p»ni r> funíiMiamcnuv da Unidade do CRAS •
Centry dc neferélicia «Je AsFis»ètlíius Social no Município de FnUe
Rios
FTnhis. Valor: RJ 22 .HtO.lHi. Vigênfia de .W.1J3 jtlj7 o
31. 12.20] 7.
DISPENSA DE LICITAÇÃO V Nl.ÿrtp
Rflliíico á Diapctlva dc lie ilação >ob 0 T7 60 2017. com fulcin nn Alt.
74. (ncivti TT, dn Lei S.óMvÿ, cm t-ivor Ja JlXSf- AUtiLSTO Síl.VA
SANTANA - ML. JOJíllo *cAm 0 CNPJ: 0 1. 5 03 ,?4|.-01101-77, cujo
objero é J
dc areia ijrctci Kmcu. arcnÿiw c arera dc 2/1
jt it J ;I a niiiiiule.içili» CLIK« ji-riHiK e espiicns jiu:diei>s J«i Mnuit ijii»' dc
Emrc Rjúi. - llahia.
A PftKmTURA MirNlCIPAL DE ENTRE Rios -BA io-n.1 pu-j.kn
que firmou cuJILJlo ile n’ lv4)-2lll" DISP; .lOSL Ai C.USIO SILVAN
(J'.5u3 54l-OlKJl-,7. ctipu
SANTANA ML, i'-ÿuriUi vjbii u
ubjrm é n Aquisiçõri cie ineiu (arein 'ínuic.i. Jienrisn c ace:a -íe 2'j
1WPI d niiiiiUlcr.çiio íiyí pióilii>í e es|i.«cuc« publieuS dj> Município de
EHUC Krtó Bahia. Va'nr RS 7í*A|.|t«. Vÿéncia Je 23.03.31) ’ c

PP SKI’ 81/TT. Pitu:. A<lm 191 17. Objeto: aquisição dc
Edilal no v.v>«.eonccicaodoeoífe,ba.g«jv.br portal da transparecia - liciloçAo Avista s editais
2017. ou u i CPL, K Theugnes, Antonin Ca’.iJitu, Vn. Apcxt) du Ter¬
minal Riidoviãrio, Tone 75 32fi3l37?, do fl i» l2h,

27.d4.2017.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 61/.7017
RntiíW> a Dispensa d? liiilavitu sob o JI*1 («1.2017. cmn fnluu nu An.
2A. Inciso It, da Lei hnfvó), cm favor da AU IO PEÇAS NÀI AL
L‘D)A ME, inscrito
u CNPJ: 1.L494 líXÿDOCl-07, cuju ubjcUi c
a Fomccimcnlo dc peças auit«mnii>as para a mamiiinçío da 1'roia dos

-

PkFT.ÃO PRLSfAClAI N’ 32/2017

O Município dc Coaraçi. icma público que rceJLíirú no dia
25 d* julho dc 2017. às 09:00 hs, na lòmia dú disrwrto na te» federal
:0.S20í>2 e. na lei R.MA'43, mXiÃO PRESENCIAL n.32 2017.
cujo objelo c a Contratação dc Fjÿpuesa F.spc<ioli7adi para Mn:‘.uten«,Ao dc Equipomctiuxr JiK-dioos bóspitalarcv t wkuifolójíicr» nos
scmíLS Jos Unidbtks da icçrçlarúl Municipal Jo Saúde de- L'!fiAR\CI. Edital no «ÿlor «Jc lie iocóes-. na AV. Auemda Juracv Ma¬
galhães. 244 - Centn» * Cnaraei BA- Cep: qS.óJH-IMIH. dj< lrtí:rj|| àí
’’:(K> horns v-mail: u>mi«são.Iicilacío.ctwtravnit.by tmaí l.cnm. Coaiaci - IiA. 07 «k ftUko dc 2017 * Tmianc Sanlos Cardoso Balisti.

Prcçocirft DesÇenada.

PREGÃO KRLSENUAL-SRP Nl 3.1/2017
O Município dc Coajucj. toma público que realizará no dia
24 dc julho dc 201 âs 11 JKI hs, na forma do dispo5i<> na lei federal
111.521102 v. rut lei H.6bfv'93, licitarão rw inodulislnde PREGÃO PRE¬
SENCIAL $RP ti 3 520 17 vujo «bjetti i a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DO RAMO. PARA O FORNECIMENTO H REFORMA

-

.

Ut CADEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NJiCESSlDADES DA SECRETARIA DE EDIICAÇAODO MUNICÍPIO DE
COARALI-BA. NO EXERC ÍCIO DF 2<ir Edital no «Mr «Je liei»iivô«, 11J AV. Av«niJa Juraçv Magiilhàeu, 244 - Centro - Coaraci
.TiA- Ccp: 45.b38»WK), das w;00 ói 1 3:00 boras, e-mail: comissíu>.Iiciloeao.coaracirJJholmai.iCOin.
Civ;uçç

- BA.

/ tlc julho Jc 20l'r.

TATTANE SANTOS CARDOSO BATlSfA.
Preÿnen>i

J‘RFC;ÃO PKtóLM L\L

81/21117

elcitrÿclcirònicoâ. Dia 20/07, 7 óí 9h.

-

do CmwBA, 5 dc julho «Jc 3úl7.
IRATDF CABRAL CAl.AhO
Pícg«ii*iri

<\'rK-.*i(Í!(j

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
EXTRAIO BL C«\TRA1T>
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FNTRF. RIOS /BA tymii público
que firmou comraiu dc n' rWA.'20r, NUTRIÇASH SERVIÇOS ET*
DA. inscrito sobre o CNPJ: 42.194. J 9 WWJ ilM0, OUÿo objcki é 0
Fornecimento de Ciutjo domliUalivel e ticket eombnsiivrl em papel.
liesti nailot 30 abastecimento tkÿ veículos ,t serviço <Ja Prefeitura de
Entre Rios - Bahia. Vulor RS 3.645 72.5.5Ã. VjgOnciu tlc 2 7.03.2d17 0
27.li3.2iMX.

t.\ I’RVIOS

DISPENSA DL LICITAÇÃO N“ 42/211] 7
Ratifico a Dispensa dc licitação sob o n1' 42/3017, erm fulcro no An.
24. inciso X. du Lei X.OH6 03. em fa'tir da Sr. Srtulo Mnchudo Neto.
insiÿriíD sobre 0 CPF: 907.579.235-9], cujo pbjclo t 0 Locação dc
imftve). jwu continuar funcionando o anexo IT. da Unidade Ca» dos
Cuilselluw.
Este documento pode scr verificado
pifki tndip» ÍMil»320l7l)7BKRllX4

tio

DISPENSA

Kattftco i Di&pitiia ria licitoç&d sob <«

2-, Inciso IT, d-j Lei K.Mií\9$. «rn fiinor

*

-

.

*

veiculas da Prçtçinifí de Entre Rioe - Ballia.
A PREfDTURA MUNICIPAL DE ENIRE RIOS /RA 1oma putlico
que fumou Cúlltiati) r.c n” (UR- 2 017/1)1SP. AUTO PEÇAS NATAT.
LTD A MF. iftMjritci >«ibre n CNPJ: ! 3.40-1. 1
I -0". cujo ol>j«tn ê
0 Fornecimento dc peças a%lomo'.i«'fti pura a mamdciiçào da írnáa cr>í
veículos da Prefeitura de Fnrn* Rico. - ttahu. Valor: RS 7.700,-15.
V igência dc 15.03.2017 a 15.(«2017
DlSPFNSA DF. MCDAÇÃO N* (Í7C0 1 7
Ratifico a Dispensa dr lieitaçao
o iV‘fi2 20 1 7. com fulcm nu Alt.
24, incsso
d.t l.ci B.6(»<j‘93. ein 5avnr<Li Si Ju&i Adailion Pimcutcl
Filho» inscrito sObrc o CPF: 055 Sfi 1.035- 72, cujo objeto c L«KJ<íííO
dc imóvel, do Cadunicu/Holsii FaJllilia c Jn Secretaria M jiici[\«l Je

Aiiísldncia Social e du Trahalhu.
A PREFEITURA MUNlOIPAl DF ENTRE RIOS -BA bviu piblien
qUc fumon conllilki dc JV' 04p 20I 7.D1SR Sr. José Adailion FinventcJ
Filho, inNLrito «iNiv o CPF: n55.ÿSI i»35-72, cujo nl>|«:m é o Locar in
dc imóvel, do f’aJgnicoTJuLsa Família c da SccicLu-lia Municipal dc
Assistência Social c dsi Trabalhei. Valor RS 5<J OUtUKJ Viÿêlleia de

.5].«13.201 7 » 3J. 12. 2017.

bK 2(117
DlSRlsNSA 01 UCIIAÇÀO
Rsitifiin a Di.ipuns-a iic lii iíaçSo sob o rí' bk20l7. com fnk-m n«i Alt
24. Inciso 1. da Lei !U6<\Í)3. cm favor da DP liNCií-NI lARJA L
CONSTRUÇÃO LTDA
EPP. in.-orito sobre o CNPJ:
02.794.044.-UW1-ÍÍ6, cujo objeto é a contramão de etr.fWsa p3fa
elaborjçiy dc projeto básico dl lsmpc?A uthunj do município dc Énlc

Ri«ÿ

- Elahia.

CIKICTCçO olrtrónico http:í;nu.m. jarv.bFaict

ní ,

N” MO. SíjiUiKta-íeira, |0 dc julho dc 2í>l 7

3

PREFEITURA MUNICIPAL HE ENTRE RIOS /RA ruma publico
que finiwu COtttríLto de
<>2~ 2f»l Dl SP, Sr. Saul» Maoharlo Ncio.
inscrito ji(»bre u CPT. 1)07.5 7 9.3 -35-91, cuji) ubjclu é o l.ocaçãt» Je
imóvel, para continuar ÍJKujnnprfo o ricteAo J|. tla Líiidade Casa <kis
Cmvrellios Valor: RS lí.õOU.Otí. Vigem de 09.(1? ?0P à
A

A PREFEITURA MUNIC IPAL DL ENTRF R|r»S BA
|n«blK-c>
que firmou continuo dc nr 0>2-20I7,DJ.SJL Df ENt.EMLARIA I-.
CONSTRUÇÃO ITT)A
EPP,
inseri tu .sohre o CNPJr>2 794.044,-i)ÍK)l-Ciór cuj«> «bjclo ê a conlr.naçào dc emprew para
«leboraçao dc pr\>k?o hás iço «ía litopeÿa uitiaiu do município tie Fÿitc
Rios
Bahia. Vnlor ft 5 U.76X.4*». Vigência dc 2* 03.2017 »

-

2S.iip.201 7.
INF.XKHBIL IDADE DE LICITAÇÃO N* 010/2017
Katiftco a IncxtgJbilidade dc hcilaÿílo tub nn1 (HO'201''. :nm fulcro

m> Alt. 37, X'X'T ( Art. 25. lnei>o Til. «ia I.çi 3t.fi fv6/ÿA. cm favor Ja
PEDRO M L AGUIAR ME, iúscriln .s-«biC 0 CNPJ: 22.lU 1 Ibò-OOtU20, cujo 1» tíbjeUi: Comulaçao dc show aitíslicn da Banda Cheiro dc
Amor. para se aprevenlar man-iia <1a mulber, nu rlin TiK-'f V3/20 1 7 mu¬
nicípio ik bntre RííK - BEthta.
A PRKFRI TURA MUNJOPAL DE ENTRF. RIOS -BA tiuu» públna»
que fimiou contraio dc íi1 tli0.-'2fli7/JNt!X, tom o PEDRO M |.
AGUÍAlí ME, iiLSCiílo vobic o CNPJ n* 22.81 l,lbM)ijtH-2<J. cujo
obieio coiilralítÿXu dc sbov «íijÿnwo da tlaoda Cheiro de Aniuf. pan
Sc uprçvciilítr murcha da «n»lh«T, v.o dia Uti/OJ) ? L»l 7, munu-ipiu dc
f!ntic Rw» Bahia. Valo:
3<l.fMKI,(lí) Vÿcotia i-rsnlialual I!LOÇ 03 2Ó17 aico03.-CM/20l7.
INEXJGJBII.IDADE Dt LICITAÇÃO y <112/20 T
Ralifico a luca-ifibilidadc dc liciláok’ sob on-1 <715 2nin, com fulcm
m« Art, >7. XXI e Ari. 25. Ineiso TI, da I ci d.ófiN'ÿ >, cm (jivor da
BDAVENTUR.A !'. OLIVEIRA AD voç AD< »6 ASSiH j;\DO>, msçrito «obre o CNP); lO.SftS.VSOi'CKXH-l’). cujir objeto' ('onUnlação de
escritório tlc advivadii pÿmi a fHvMacâo dc N«t vivos de asscsMiria
tiihutario on área prcvidcnciárin.
A PRFFETTIJRA MUNICIPAL DE ENTRF, RTOS /BA t,mu público
que firmou Conlmlu de n" 015ÿ017/INEX. COm ti HOAl ENTl/RA T:
Dl IVEIHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, «isento «otne o ÇM’.T M"
10 5f>K.Jí<íÿl MK> 2 1y. cujo objeto comrauçáa de escriíõrio tlu ,-vjvotiiEtn ptre a
dc sctviçoii «lc xsvessona irihnária na áma
prci-ideniiáriii. VJIíW RS 1 2 1.IMXI.CJCI Vijjêucia cnnlrdlual 1Í113 03-2017 aic o I5-»)3;20J8(i.
ÍNEXTGTBI1.1DADF DE HÇN AÇÀO N“0ip-2Q|7
RaliJfco a Inexiiíjbilitlâdc de lici(iç/io soh n" 0192017, cora fukm
no Art. 37. XVÍT e Alt ?5, Inciso TFT, da í-ci S.fi6W,*3, cm 1jvur da
APN PRODUÇÕES D IREI,r
MC, iiiitc.Mn vobre o CNPJ:
09.2d3.ótN/llíN>l-9U. CUK> oh|do: Cuntralaydu «N Shoiv Anistius via
Bundn Jau pau se aprese urar ra Testa de Kmuiicipiicâri Pnlítiçj da
Cnfculf dv Hnlxf Rios Bft. a sc renliral nu eia 0.3 dc AbriJ dc
7.11 17.
A PREfLI D RA MUNICIPAL LC FNTRL RIOS BA u«nw público
que fimiod totilratn de rÇ 0 1 5-.T0 1 ? INKX. IMP.» D APN PRODU¬
ÇÕES EJRH1.J - ME. inseritu >«rln« u í NPJ 11" 0'J.2«3.óny OIHI|-'J«I.
CUici objçtt>: Çotittauiçãii dç shew aniiljco dft Batidu Jau para se
apie«iíntii) :ui festa dc eulautipAcão pnlfttcd Ji* Citljulu de Entre Rins
- Lia, a <u> jwJúíir no dia 03 de ttbril de 2017 \-'alor R5 ’iMJÒB/if».
Viyènna eonlnitiiaf dc 3 1/0.3/201 7 aic o I3AI3/20I80.
EXTRATO Dl: TERMO ADllIN O PRIMEIRO
TFRMO ADITTVO AO CONTRATO N' 001-7017
THRMO ADITIVO Aí) MJNTRAm N" lk)2'20i*. KÇOLURB LNCibNJlAKlA CONSERVAÇÃO h l.JMPLZA URBANA LTD A.
CNPf/MF: |O.4«H1.9TKiiitXl0l-44. Olijttu: Cni(ra(iii:ãi« Je rnipiwa para
C\CL'Uç,V> de scn-içi» dc limjvza u.ima mmpreendeudo sctlc do
piilmicipio dc Entre Rios, Porto dc Sauipç, Subaúma, Lajçtÿq Redonda
Cinco EstfAda, Serrana. Sitio do Meio e Povoadu de Miíssclrand -piõ
tutlot Distritos 0 Povoado «icslc Mumcipi». Prorrogas' So do prtiÿo Je
vigèm-ia jvir 90 dias conÿsponde an periculu de 1)5 Je abril ce ’ill7
a f>l Je ftitho dc TOi" Data -de Assitiatum. 04/(»4/2l> 1 7

.

.

-

-

-

KF SUJADO DT HABILITAÇÃO
Í ONT ífkRÍNCPA N= l/20r

0'.':L'tor Conúúiaçúo de c;np[Ç*J dc er.qenhçxij pata es.vuyuo i'.c
de limpeza mliarui cíMi*pr<-miIi:ndf> sede Jn nmn-cipio Jc
Rjr>s, Porio De Sauipc. Subaúma, Lagoa Redonda. Ctnoo E?«-

trívion*

Fnifc

tiftJa. Serrano, Sitio do Meit> e Povoado de Ma*àamndupiò. lodos os
Disbim-i e Poÿoatk» dmc Município. Infonnanios am- R|XK srialise
enicricisii Ja habililôvÿ- a empresa ECOI.URB CONSTRUÇÃO
I/ONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA fi'i declMSHla h«r
bilittda c a*; empregas S&.I tMjLNILAKIA LTDA. PGSATO KMPREENDIMENTOS ETRFU ME c ATIÂMÍÇO SLTPERVISÃO F
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO ClVJl. LTDA me f«'ram Jeclcradas
inábililudas p»ra C5-W certame. Maitxes iiifumiaçõcs pelo lelelòne.
ÍT5)

34211-3331.
Tinlrc K.í>«- -fl-S. 7 J«- p ill,11 ;lc 2" í 7.

CLEITON 1X117. PEREIRA FJ.DRES
Pieÿidcn e JJ Cnjx-i

PREFEITURA MUNICIPAL DF FEIRA DF SANTANA
UXTttAlO 1>F TERMO .lIMl IVO N'4 51320S-20I7

CONTRA J ANIL:

MLNlCÍPH) DL FEIRA Uh
CON¬
TRATADA l CONSTRUÇÃO TTPA - MF.: Aditar o contrato •
34H-20I6-I3C, .Irmurto uni 0?.,(K»C0lí'. cora v.iJor oriuinrdio Jc RS
3'3,B79.4J<t. C> p 0.17o de e-seL.ULÍo do cjntr.iro. se«ã jLivíeido em m.ns
05 nic«<c, JI «xmlar do ucu lermo Jlnal. 1H1A 1 5/0 « VOU.

AVINUS
KKEGÃO hi.KJKD.MCO .V ME*'!?

LlClTAÇAn 145-201"
Foi DFSFRTU o LOTT I e FRACASSADO o lOTf- Ifl.
Ficam RP.VCXíADOS Oí- J.ill T>S 1 e fíi • Objeta Aquisição de
material pctTuanciitu Imtictud paia panificação c iufentuiiieu» e prestafiíu rte se’-'di.ii Ivnigem) [wrd iileuder <1 Prujetn Feira PmduUvit,

Doeumente» a>$i:ir.do Jiyiialmcnte conforme MP »’ 2.200-7 de 24/ú8l2dO!, q;ie ii«s1«lui
Infraÿmduia ck- Chames Públicas UraMleira - ICP-I3í7i>p|

