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-

CONTRATO 043/2017 - PREGÃO PRESENCIAL L3
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS
EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa JunUca de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Qlinda, s/n, centro, ENTRE RIOS BA, risc'ito no CNPJ sob número 14. 126.93/0001-22, neste ato representado pelo
PREFEITO, o Sr, ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÓES, portaria1 da carters do identidade de n“ 01740545-99
SSP-BA, CP- 261.542.265-00, doravante denon nado CONTRATANTE e a PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS

-

-

EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita rrj CNPJ
sob c r" 27.205.697/0001-93, com sedo na Rua Aágoirhas, n" 01, Phooc li, Camaçari - Bania, CEP: 42.805-020,
repressritada por PAULO ROI3FRTO CRU/ Ol. IVEIRA, brasileiro, portador do RG na 3.901 .266ÿ13, SSP/BA. inscrita no
CPF Soo n° 337,627,355-87, doravante denominada CONTRATADA, celebram c presente Contrato de Fornecimento,
segunde as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem sou respective fl.ndnrnentc e finalidade na consecução dc otjetD cnnlralario,
descrito abaixo, regende-se pela Lei Federal rr 10.520, de 17 de .ulho de 2002. Decrete Municipal n“ 1 .794/04. e
subsidiarismente as normas contidas na Lní Federal n- 8.666/93, as ruais as parles sn sujeitam a cumprir, sub us
tnrircs e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

-

1.1. Destina-se estn Contrato a propiciar amparo legal na relação de fnrnocirri entes entro os contratantes
ac ina menconados, afim de que a empresa PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA ME realize o FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A
DEMANDA DE DIVERAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA, conforme especificações do Anexo
0', deste Edital, conforme solicitados nos processos administrativos na 251/2017, a qual fcrs declarada vencedora após
bumulogação e adjucicaçao no Pregão Presencial n° 043/2U17.

-

-

1.2,
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, qjanco solicitado pala Administração, nas mesmas
ronoiçÕes e dentrn do prazo contratual estabelecido, os acréscimos nu supressões que so fizer nas comeras de até
25% (vínte s cinco por canto) do valor inidal atuaízado do contrate, e a supressão resultante dc acordo celebrado entre
as partes, na forma dos §§ 1 . c e 2,3 do art. 65 da Lei 3.366/93.

1.3. - finará a cargo do CONTRATADA as despesas r.oir seguros, entrega, transporte, ca rga
coscarga, Ir bjtos, encargos trabaliislao e previdendários decorrentes da execução do objeto dcsla licitação.

-

1.4. £ pado integrante deste contrato o Termo de Referenda Anexo VIII do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) O objeto deste contrato sara execLtadu pela empresa contratada, após orcem de serviço emitido pela

secretaria.
b) Assegurar a boa qualidade do serviço;
nleira resoonsabilidade Civil e Administrativa por danos e preju zos causados por
deseumprimento, omissoes ou essvios na qual dade lécruca do ODJBIO deste edital;
d) Nãa transferir ou rerlcr o contrato a terneros, no todo nu em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE,
e) Nao caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no tudo ou em partes, sen o prévie consentimento da
c) Assumir

CONTRATANTE,
f) Entregar a bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato,
q) Manter durante íeda a execução do contrato, em compatibilidade
tocas as condições de iiab lilação e qualificação exigidas na K laçáu;

com as

obrigações por ele mantidas,

t,

i

mm?
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li) Apresentar durante a execução do ccnirato, sc solicitado, documentos oue comprovem estar cumprindo a
legislação em vqor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;
i) Náo utilizar este contrato, como garantia de cuolquer operação financeira, n exemplo de empréstimos
banca tios ou descontos de duplicatas;
PARÁGRAFO ÚNICO - Ficará a cargo da CONTRATADA, Iodas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributes, ohricações trahalhistas e sociais, seguras e todos ns demais cust as
riimtns c. indiretos, necessários à execução do objete desta Licitação.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES
3,1 . - O

DQ

CONTRATANTE

CONTRATANTE se norígn n:

a) Designar propostos para f scatiznr, apontar falhas e atestai n 'ecnhimento rio objeto,
b) Efetua' nos prazos incitados, os fiaqariei-tos cevidos à CONTRATADA,
c) Verificai e aceilar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas s
incorretas, ficando, nestes casos, o orazo suspenso, que somente voltará a llLir apes a apresentação ca novas laUras
corretas;
d) Notificar per escrito, à CONTRATADA, quando Ha aplicação de multas previstas neste Contrate:
e) Declarar os materiais efetivamente prestadus,

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO

-

4.1. O valo' do presente contrato é de R$ 124.UUU,(JU (cento e vinte e quatro mr| reais), referente ao
Lute 03 deste certame, constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este
corno preço juste c st/iciente para c fornecimento, objeto daste instrumento.

-

Os pagamentos seráu efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocnlizaçao da Nota
4.2.
risoal/ratura que deverá ser a testo ca pelo o f sr.oiittodor competente.

-

4.3. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronoyrama
de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posso, em plena
vigência, da CND dc 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 erre no fatura cu tissourripnmerto das condições pactuadas, no
todo ou em parte, n tramitação dã fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias
é sua correção. Passará a ser consiceraco, oara eleito de pagamento, a data de reap resent aça o da tatura,
Cevdaroente corrigida,
PARÁGRAFO SEGUNDO

pendente ds
- Nenhum pagamento será efetuado à contratada
ou inadimplcncia, sem que isso
enquanto

liqu dação qualquer obrigação 'inanceira que lhe for impesta, em virtude de penalicacs

gere direilu a reajuste de preçu.

4.4. - O termo cchlt atual poderá durante o seu prazo de execução, caso eenrra uma das situações
õ5 da Lei 8.bõ6/93. e em seus incises e paragra'as, ser alterado, mediante juslifcaliva e autorização
ea autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato devem, para ter eficácia, ser publcadn em
nrqãn de imprensa oficial.
previstas no art.

-

4.5. (Js reajustamentos de preços do .injeto D ser contratado, quando e se for n caso, serão efetuados
e calculados de acordo com as disposições especificas v, gentes, eritadas pelr> Governo Federal.

-

4.6. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos seráo reajustados
pela va r ação do porcentual resultante da diferença do preço f xaco para c dia de apresentação da proposta a o dia da
entrada cm vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
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4.7.
A empresa a
acompanhado de requerimento.

sei

conl'alaca

deverá aorcsenlar documento oficial comorovando o rcajuite,

CLÁUSULA QUINTA -DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

-

5.1. Q presente contrata n.tb pacerá ser cbfelo de cessão, transferência ou subcontratação, nu todo nu
em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pe ia de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) ineses, 0 part r da data de suã
publicação no Diário Oficial, pocando. entretanto, ser prorrogada se presentes os requis tes exigidos pelo art. 57 da Lei
a.t>55;93.

CLÁUSULA SÉTIMA- ALOCAÇÃO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato curreráo por conta da seguinte autaçào
orçamentaria:

Projeto atividade

Elemento Fonte de recurso
despesa

2. 1 1 2/2.031 '2.005,'2.C09/2.ÍF 2/2.022/2.928 2 .040/2.048/2.061 /2.U43/2.C1 8
CLÁUSULA OITAVA

32.90.30

CQ/<T (92'- 4/19/28/29/42

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

3.1. - Esls contrato poderá ser rescind icc urnlats raiments pelo CONTRATANTE, respe :ado o devido
processo legai, e sem que assisto à contratada di'eito a qualquer ndenunção. nas seguintes hipótoses:

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estate lecidas;

b) Atraso no cumphmento das "ordens de fonacimentos";
c) Supervenient!a de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, licuidaçãn jucirial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, lequeridas ou decretadas;
e) CessSo total cu parcial deste contrato e dos créditos dele decnnentes, sem prévia e escota
autor izaçáo dn contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido c conteatu, pur quaisquer destes motivos. a ccritralada terá
an pagamento, dos "'omnrjmeiitns cfntiyninonte prestados e aceitos.

direito, apenas,

PARÁGRAFO SEGUNDO — Ficara n presente contrato rescindido, de pleno direito, independer !temer,te
de aviso t>u íntsrpelaçãu judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nus casos enumerados nos arts.
78 e 80 da te n.“ 8.868/93. alterada pela lei r.J 8.883/94.

CLÁUSULA NONA

- DAS RESPONSABILIDADES

9.1. - A CONTRATANTE não rar, pondera por quaisquer com promissor, assumidos pela CONTRATADA
ainda que vnculatíos ã exacuçãu do presente contrato, bem como qualquer danu causado à
CONTRATANTE ou a terce res em decofència de alo da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos cu
subordinados.

corn

terceiros,

—

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA declama haver levado em corria, na acresentação de sua
proposta, os Inbulos, conlribu ções fscais, para -fiscais, eniotemenlos, encargos sociais e todas as despesas incidentes
solile a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos delerminados pela autor dade competente.

<7
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PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA responderá por todas os danos e p'ejuizus decorrentes
execução rtn, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de forço maior, se u que haja culpa da
CONTRATADA devi da men te apurados 'a forma ca legislação vigente, quando coniiie irados à CONTRATANTE no
prazo de até 4S (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e sscrila da CONTRATANTE.

de

nar ntisaçces na

—

PARÁGRAFO TERCEIRO -irando comprovado. depois c:> negócio realizado e antes da entrega do
oheín que a CONTRATADA acresceu indevidameoto a ROJS preços valeres correspondentes a quaisquer tributos,
encargos, emolumentos, contribuições fiscas e para-f iscais náo incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imedintar lente excluídos, cum u reembolso do valor que porventura tenha sido pago á CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A adjudi cataria CONTRATADA sujeitaÿ-sn-á m roso de inadimplnmniítn oe suas obrigações, às
seguintes sanções, graduadas confcrmç a gravidade ds inhaçào. sem prejuízo de sanções çjvis c criminais, sc for o
caso, de acordo com a I ei ô.òcõ 33, em sua atual redação, apurado em processo administrative, garantida a ampla
cefssa s ocontrocitório constitucional:
a) Advertência, pnr escrito, sempre

cue ocorreram pequenas irregularidades, para as quais

haja

concurr do.
b) Multas de mó;

bi; 0.20% (vinte décimos por cerlgj de valur do ccnlralo, pur dia de atrasa no praze contratual, até o
nos prazos parciais dos Odens ds s, limit,idas a 20% do valor da fatura;
h2f 0,40% (quarenta ceniinns poi cento; rio valrv destb contrato, por dia de atraso superior a 33 (trirtal
cias, lim tadas a 20% do valor cia fatura;
b3) nulla de até 30% (trinta por cento j em caso de descumpriínentu das norrras desse edital e do
contrato.
trigésimo dia. ru

c) A multa dobrara a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contento, sem prejuízos ria cobrança de perrias t cairos que venham a ser causados an interesse público tt da
possihilidarip da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo período niáxm-j de 5 (erco)
anos nas hipóteses provistas nn art. 7“ da Lei nJ 10.520/2002.

e) Suspensão temporária de participaçao em Kctaçèo e nnoedímento de contratar com a Administração,
por prazo ns superior a 02 (deis) anos err situações não previstas rr art. 7° da Lei nu 10.520/2002.
f) Declaração de inirioneidads para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos deterrrnantes ca Duniçãu ou até que seja promov da a reabilitação perante a própria autoridade
cue aplicjj a penalidade, qus sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuixes
m.su Itantes e após necnrrirr n prazo da sanção aohoarin con hnse nn alínea anterior.

g) O valor de cada r-i-lla sera atualizado monetariamente,
vigente nc mês cm que cessar o motivo que lhe deu origem.

conjuntamenls

casa

ngia

íator de reajustamento de preços

h) As mulias previstas na alrrea "b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas
com ouóas sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

ou

i’ Quando aplicadas, as multas deverãe ser pagas espnmareamente nn orazr» máximo de 05 (cinco) dias
úlers ou sarem dacuzidas do valor conespondente ao valor do fornecimento, aoos préviu processo administrativo,
garantida a ampla dcfcss e J contraditório nu, ainda, cchradas judiuialmeute, a cntériu dn Prefeitura Municipal de

ENTRE RIOS,

;
/

’
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j) Os danos e prejuízos sorâo ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 /quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

k) Esgotaccs todos os prazos do execução do objeto do contento puo Tiverem s do concedidos pela
autoridade contratante, a conlialada ficará automaticamente impedida de participai de novas licitações enquante não
ressarcir os danos causados á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo
rí« nutras penalidades.

-

10,2. A penalidade de declaração de in idoneidade para licitar e contratar con a Administração Púbica
será de compsténcia du Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais penalicades serão de cumpeténciá dois)
Secietár o{S' sol citantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VtNCULACÂO

11.1. - O presente Contrato será publicado, por
vinte cias, contados da data ds sua assinatura,

extraio,

no Diário Oãcial no prazo máximo de vinte (20)

-

Este contrato fica vinculado no sou rodo o. principalmente, nos casos omissos, a Lei n*
11.2.
10.520/02, subsidiaria a Lei n° 6.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão Presencial
il“ 043/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

-

12.1. As par.es elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro ca Comarca de ENTRE
RfOS, Estado do Bnhia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento saus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.
E, oor estarem, assim, juslos e acoidados, assinam o presente em 05 /D)co) vias de iguais teor e fornia
para urna só finalidade, afri de quo possa produzii os seus devidos e legai

J

ENTRE RIOS/BA, 1 1 de setembro de 20' 7.

ELIZiO FER
PREFEITO/ CONTRATANTE
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AlctiL-BA. 16 ilc i »i itiil.- •: t‘i* ?l:l"

GALDINA SANTOS ARAÚJO.
l'ic>Mje!i-.i

PREFEITURA MLMCÍPM DFl'ORIBfc
AViMJ DE LR ITAÿ AG
rKlXrÀfi KKLSIiM IAL N- 4H/20I?
Republicaçiti
O MiiiiÍLlpiu di- ( iiriht' - F/datM Ca Dnliiti, lonni piõlici* CJIH.*
mrú rcali/u*
da I.ci n." 10.57(107 v » l ci n ‘
preÿán para eonlralaçiíO de empje.-ta eypocialuaJu pnra presTiiçain Jc
ten-içci» cr limpeva c aMixi*vaçât> de lonrado.irns do Município Jc
Cnribe. abcnnm no JíJ lil-'l 1.-2017 ãs OShsOfhnifi. 0 cdiial complc..»
eiiciHjln-ae na neile vlcxla J’refeitmn, IU Rua Uiindet/i«i;Tes. 2k5. i.Vnnot lermos
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PREFEITURA Ml NU IPAL DE JBICU
u)lim)

“

V 1JZIIMO ADITIVO AO I/O NI It Alt) V l5H»ii|5 f,H I: IMRJ.
SI IA/J-M O Ml'SKiPHl 01 IHKI.1 I. A 1.M1MWSA C 'AIIRAI F
KOí‘llA rONSJKLÿÒI S ITOA.MF-;
A PRFKF.lTlfK \ MUNICIPAL Dl:
htf'AlX' DA FÍAFIF-V
PRKPHITlfftA MUNICIPAL Dl: I NTUI: RIOS
P.XK.VI .ImiJicr* (k [>iiviU> PúbJicu llUcmo, LW. *„ik: na hn;n São
Pedrn n". UKJ. fVntrn. lbieui TÍ 4, riM-ita no ("N1M >nl» N
CXTÍL\TCIS DF. (. I» I R \TOS
J3.Sÿ77lH-uf>f|l-l)3. ]iÿ>u nl(i rcmescniniii» iwlu Prcfcllo Municipal
Sr." MARfOS fRLVÀO DE ASSÍS, liras: I*i m. r.ivailo. pon-ulnr do
OATR ATíJ tn Nd U l.T-H'17-L I. SURMIP CDKÍiHI.TORl A f
m NO| OGIA LTDA ilKt-rilo st.l»rr o t'M’J: J.tJ-N.MV-niMMN. KG n' M.UMFMS* SSPBA c do
ú" W2.M2. P>. II. residence „•
n 7T ( \-rilixi.
cujo Objeto è c<n:|r iitiitòo dc empresa para tornecimCiKO dc
.Imuiui liado nest! cidade na Rua Or. Maiux-I
ilf
jjnórrrel dedicado, para mender J denuimla <k divergis S«vT«hHN's du
Ihicui-B.V a «jCjfllil tlcimcaiciurij OJN L'K_\lANIlr t. u I mprro <’V
M”ni,;ipio de Tube Rins - Baliu. \raloi Uf 1 j6 AlHJ,l>lJ (CL*n1u r: IrãMu
BRAl. C ROt. HA GONSTttl.H ÕHS 1 TOA. ML. invrrila no < NTI
e seis mil c tHUitBiHus reabef. DotitçAn l.hçamcniniia PmjeiO de
sul» SJ I tOXíl A7S/IKKH -5 1. giUlatL TuvrSsi M«ITL’ Dcquinho, u1*
jiA'idadc:
L'inlru. Ibicu. BA. CT.F: 4S.24#MMhP. mr lese-railn pelo Sr
J IK,'.MO-..2.0U3.'2.1JU,#-,2.U]2/2.[Í22 2 .02*2.(1*10. 2.d4K 2 On I M
2 (If.Mduriííiu rV*ruF Brim, pu r.wiof do HG n1* r 5*905 Iftfe SSÿKA.
Hememo Je Dcspwa «.VOIW, F«*l» n)il).n?,Mily?KaH2. Vi*
V*M» n.» tW snb n" «34.51* 1WL derNwiiriaJc* dono ante dc
K|r,s &
de
CONTRATADA, Jc n™dn cm a Tonnik de TW TI.Ç™1* 1 1 W2a| w 1 1 l|M-r>í*
ll»i*.

* ARV.M.Hn
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:on.

rcso:>ciyi.

(TLLIlRAK o preseme ?' í KRMO ADlTÍVí» AO f DVJK/VTG iV.
L’CJNTKAiO OL N* il4À. 2«1 M.2. lOl. KM)I IH: PKOVJ:|>IKtS
150-2IHS rcfòKnif r» TOMADA í>I: HKI:ÇO I:.‘ OOVJO|5 <kv,aa(i.. n
LTD A MF inscrito snhe o 1‘Nl‘J: U7.!<63..'X7.iMJ112- 10, enji. nliÿn é
funlriíljçáo dç
do ramo piii.i VAVIMULCJO il.i Praça l
:nu-n,cl
pam
dc
Jcctt:pf.'sA
Frumcciincnio Jc link dc
conttiiwcào
no Município Jc JíicurlíA. vjÿirR» aicodo' no Lonlraio dc Repasse
Jicdtfu. pain alender a <lennu»J:i ilt- JAOIMIS Xet ret;iiH> Ju Mumcipm
n." 7Fí7'(t41:.?(lM. fimaJu enhe a Lniuo KcderjI. por imermed
J<'
de Lutrc Rins - Baliu. Valo: R$ |Tÿ.ÇftO.OÍI icculo c (unia c .suis nnl
Min:ilcrio
pvla Lai.M liconriniiLa I cilcral <
e triUKeislm. iea..Nj. DntjiVi'iu Oivaruentúria .Pmjeti» tlc at.vulade
,
. . . do l*spnr.c iqws'iicniiulo
pinhal, mui em I e
2.112.20.1] 2.Oí)S.2.0U<»,:.Oi:'2.(>22 2.ti2R'2 i.40-;.il4\2.0rr| 2«44 2.y Js.1* Xf niopm <le HnvuiM ::J loriiu tlc
r.ãn-Jc-obrru.
FJemeiitude Despehj: .BW.W, Fnnte hil l 'HiJ 12 I 2>i- i1-! 42. Vill.Àl.SI/l A PRIMF:TRA Emu p.ormiudo poi 06 <S«MN) lilt" N!"N O
c?nciu: :iV>2íU.' jié IMWCOIR Lnrrc Kn»s. 2ÿi tic Outuhio do
pm/A> tlc vijfênc ia tio contraio i,-.xb:v1llc Cube 4i p.iTlcs. a uuntnr oa
sir.
lisv-ijÿlnra ct-sle r com rèneiihi rm 01 de l)r?i’llll>m <ie 20fT
<T„Âl Sk J.A SECJUNDA * O vjlor
titi prca.nlc do Cuilliuto ê
OONTRATO DF3 V O4.VÍ0I7-I ]>« KIT INF'Dli CT>V|llli IO E
SERVIDOS E:M PKOJLTOS E TEGSDI.OCJA DA IM-OKMACÃO Jc RS J47.4’n,<í1 (ilu/enfus c quiireola c vetr mit. ijualKnviituN iI TOA MF iii'ori ik* snlirr n t'SPJ: 27.205.<'ÿ7. eXHi I -ll3. enjo nlvjeM é
vinte c trés n»ií o noVCnui c Hlro ccntjvtw>.
PiuaujaM Cni. i». A reler KI-I Jesjievi seiá i*a.Ka ã *onla da
comrCt.lç:V> dc cniprc.sa para IbmccJJlktilo <lc lint dc ,a:crncl deJic-vdo. p.c.i .1 rentier -j demimJ-j Je Jiversjs Setis‘:.!ru.> do Municipio
tinraçòti tkrçanicntãna
tlc Emrc RJos - Jlam.i. Valor K< 1 24.hii0.0n itxrilo c tinlc c qualm
02.116110 SK'RI I ARIA 111: ASSIST ItK'l T \ li PR[:V|l>[-NU A
mil "eaiiil. LViiJÿjti On,ume»ir:lr»a. Pioielo Je J:IV idade: 1. li;2
V K UJHTO' AT I\1n A I )F: I Oil t - í li F Dl IO F- SP K ' I Al 1- Vi Mil
OTj ; <)fJ5'2. iMlv 2. til 2 ‘2 li22 2. Õ2X I il40'2 H4R2 0(*l 2.
UI.'ACAO AD ODD ICONSTR DJ-: I..MA PR A LA ESPORTI\A
II-14-;.uli).
iã.'Jl>..,9.
Elemenlo
Funtc.
DcKpcS.i;
tfcrtftf PI VIA FH CfCI rSVR>. CAMTNFÍATK I-. SKATFi
0(HH D:,J4 JÚ2S2-M2. \ijr«una II itt2i>|7ak ll (w;o[S Lmiv
LLEMEMO Df: J'JESPltSA. 44d(i.S|(hF 7>[ir,.\s L JNSTAl.ABn's. 26 de Dutnluti do 2IM?.
Cl>KS
Kon:cs- 24 <>LT. C DN\.
('UNTRAT0 Hf N A40M)I‘. I .M. KRl’FU FT;<'\(JI CXjlA ME
I»i MHDlNAklO
M?rMKi[jJ.OX.
7
id>|c:t'
i'NPJ:
wire
o
26
>'4
aijti
iiwnk'
c Colllialneiiu
("LAI. Sl.'l.A IhRCEJRA - Itjda.s as demais commit* do CON JR Ad.e er:;p»es3 na área da reenoloçiíi rici nifunmoçúo p.ira a. preslaçio de
IU INJl'lAL peilllariet en: iiuller.ic.--s JdCC que nau f ulitLim a
-ÿ<IVK'IN let i lives de
nitUi:dLiivjiit pieteultvy e coireliva.
pTC'Cni: ADITIKO
ctmrTguraçáo. Ctsnirolç. nioniroraificniu n Mipme de
a ucuarion.
f T .A l ! S’l 1 1 A Ol'AKTA - II, jxir esiarem .is.-im INIHS C it>ntinr;'d:iN.
L-.« se 11 ii.lt lies de icde e. nlo ukiJes Je maniiiLUçã'1 dc sSj-ifUonenlos
Ermain o proven lo on: ('3 tre* i via> dc IÿUÿE u-or ibirnn parr one
tie inlonnõiica icnmpulidorcsE do Myniorpiti dc F m-c Bias Ikili'j.
jiniJict's e jUmin.sliiLtiv n. iiav».,iinn
P<ISN;I pnnJu.’ir tuiltix ITS
Salur H\ IPS fhlUJM tL'eritti e »es;.enl:i e oiti) mil rcainp. I )< itÿVtio
[hicutBa, r>[ <Je JunJ>o de 2d I7. MOukipiu dc thtcci
Orçanven:jrij. Prujclu dc am HIQIIL 2.(K*A KIcmeMo ik
Ciibrjd e RtscKci f \n i tu uvnev - I T|) A •M L -C I’JNT R AT. V DA
Fonte (KF/42. Víÿ IX M |F-DUÿti r ale ] I iW.-21H n. E-mre
3/
Rios, ?5 dc Outuko dc 7 017.
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PREFEITUR-A MUNK IPAL Dfc I130T1RAMA
CNpJ

PKliI Jil I LIRA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

<t

PREGÃO

-

-

n:

>içítj de jmHe::nii de limpe/H iHÿpiliilar em atcmlimeilU’ as ueceÿ
sidtiJes Ja 5ec.-et.ma Muniitpjil de Saiuic Os jiUeiesNiidu.N puderim
liirer a leilurc do editai ru Sair. tJr SuporiiHsiiJenCu de l.ic taçõe.s nos
tiius úlcif- JJO horino de llHh 9S I2h HU :n* rile tvwa-.cujiaptihi.ba.poi,.br Se adquirida. sOO CI>IWIIJI> i»pona> o cuslo efetivo de

rc/xtxUçúo e*.i'J txticiti. Mm LUíS Miloriiiiiçòes poderão

HCJ

tilaid-i.» llu

endereço acima letereM'iiiJn IHJ pelo o* mail: licitÿeiuMDÿ
hskr filiai I.COrM. A.' Jem.ait fuseÿ Jn tei*t!inc NçTIO public Jda-i iM
IX>M, no sit-c sufiradUido

PKESLNCIAIÿSRP S"

5 2Hn-FMS b\

O PregiiL-irf. tLt P/et'vT.ÿM MCJIJCJJVII de IboUraina-llA. 6m u
pZhlitsi t> lesutuEt* dc julÿdrrenui dJ prypubla Jc prLCiv-. c h-j\-

NfUMCiPlO

DL IZLNÃFOLIS. atcr.vcs de ,s::a IVcjtí.c.u
Oliei.ll. ifuria púMu-u que ai* dia U II.'IUP as iWr: nn i-iuJcnÿii.
llllii iS'L.hÍTnede> Vfart-ns. 575
JUKI Funyptíl:<.B As icráu re*
614 ifil -ri SJJJ-ÿF,
cehidaí proÿtaf relativas u iTcuat’ F'icscncu;
U-jxlo cnirun riKjv..i RepEm* dc prvfiis para itiit. m c ctcrUunJ attui-

*

rÚ..S?6.,?H-íKji| 1-1-1

IlKSl. I lAOO UK JLT Ç VMF VHJ

AVISO l>K I J< ITACÃO
FRKCÃU PllPSEM lAl V 4.1/2111" ISKP)

24l'»7.’oi7.

RF1 1 Hf XCÀO

I

irrilv

r. lu

ÍÍKSANDRO SO.-\R|;\ [>F

:M sccr (iu
::r>

.,4Kli.2l.iii

liUedc1. re term le at* jKiicesm snh ;i IIMICMIIJIILL Pregàu f*Jeseuci::.SRF n“ OUS.'.-tJJ 7-J'MSTtA, (|i|r Inn fee- i4ijrl>.i n JieÿiMTu Je lÿe,»*!pnra JinufO c cxcnlual cu.-.lrjlaçáo tic empresa cÿveiíf.i/iidti Ceil
vitiH Jc liitmii(eiiv,'u> «trreliva e jireverliva com rrposn,'iio dv |X'c-s
nÿcqu.pamvnitiri tHloni'iJujiicns tlos cons tdi '-nos
tiTipmais e
J:is nniJtidcs de sa/nJe dosrc iimnivipiti Saÿru u-.ir * elit e Jorj tlf lo:v
Til. cum mennr preço p>ir lotç n*s valor Itr.Jil dc RS' 42.<Hk>/iii tciuiivnm e tl**i s mil real-,) J empicsii JfrNAt'Kk ul.lVT-.fkA M31 ,\S"C F 11ML :nÿ:;:ia no CNFJ «ib o if o.V2fc.v.kJ$-iFi<i|-46. IXxorridti
|ir.*/o iccursal fu::» tvnntilutíaJi» u fHocesstP pelo Sec Vlnn. tk* Saudi*.
cstur.ilt» ii processo à ihípnMçiio do.-, micresoíido» PíHa vivta>. n.«
|it*rari<' Jus N;IKi á- 12-iKJ hora.s
*ÿ

v. 2*i de ..tiUd».f de 'ui :
- I»K(X
I JA l>J Dl \\ |-.JRA JLAMOS

VJI t H» GXlill F I 'ILATJJLA '-I kl
Snh>i . JIIJ

PREFEHLRA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LENDO VILMCI PAI DF SAL Dl

PR Eli: HL R -\ MLMCtPAL Dl IT ACARE

l-'linaiH'iijt

SANLJ R,\ MAJLA

F.xiR.vro t»i. TK«MU \iiimo >

FM l< XI OS DF CONTIUTOS

5c*2ih7juj

CXTSTKAl ANTH: PVIES PUNDO Ml'NK.’JFAJ. 1)K SAl.DJ. I>F
K[TRA DE SANTANA. ODJTTO: O fontr.tln «- Í452H16I rl I cnn
Jml.lKi limita v tkiiÿ nd r quaáutac.11. d in valor jilolul IíC RS
(TiKenltii
I. í-crá pitnlt>qjtki pdt> jiCTÍodti d: U! lírêm rr.t-ÿs.
ei>inai do MJ:I tcruiti im.il rcJvrciite ao poriocki dc ]•».(» .‘.201 C
15 Jít20l7, scadn que nu hiptjlc-se de eiinlraiíiçáo dc TU»\O piVsiaJoj
dw serviÿoâ (objeiri da a*ehç:ij ver:i eletiva a :t*»:c:-iãn coiitfslunl. de
in i>idtt ct7:n tr qjjntn ttillslullU' e.tis uulus tkl piiJCL-h\u II*
1 7.
fKucvt-- ii‘ 15 l.i TOM 2017. tiix; ne!c 1tmi prolçridi? pela p . cxu> a *li>i i..
Geral Ju Município, CONTRATADA: I.IK’All/A TIF.NT -A CAR
V
\\mÿ
SA. DATA Dl: ASSINATURA: 14 dc Jtdhn CL- :<l I
l.iuu
MiLvCiárenZiUN Jscerctarui Vlumcipal dc SauJe
1

CONTRATO v "cor
rn\ TRATANTE: PMJ 1ZMPWZSA UJNlKATAU-V: PA\ ISA l»\.
VlVíl-NTAÿÃO K OHUAN Dl SANTA VrNTt) |Th A f \ I».J
14 SUO 32tl (W01-5ii. vc/iccdora tio i ntc t u.et>, nu vnitu ml.!. .J. RS
-IS.Í.457.Ó6Í iCkuirucenIty» e oitenta c nc-, mil, quatmetnroí, e cu*qnenm ç *si?<c remiti s‘ <Ci«cnl3 e ojln ecir.ávijij.
ÒEeUv C niitíuluvat» dc cm|ircv;i e.pecuh/id i çir \CT\IVC» dc en-

-

no endi.Teço dclTÕJSICC* blip - -M vs’u..;n.<jL’tic uik:*jikak*Jil: ni.

rkicui-enlti

<

a.-,sm;.di»

ç.Tibnrln

paoi

implrminçim dc jxi*nuenUvàn on sloqudc.x ihiocos

i:itt‘ltl'JVadtP\ tlc t iilifiiMitl II I ta-.lt1 tkr rrumvipiti. 1>u iTTflu* LddrilU C
Frau Ja Concha, alcndcndo stiJicilaçiki Ja Sccrdariíi Municipal de
Dftÿ:it i si s iiTiKii'.n T/rlcmo - SFDirR. tibedevirnct* n plsamlliu Jc cnÿit*

ai»m’Cni;irLi n/>lc tdiiíl.liíicfliv 2 ‘ dv ouiúhi.i dc 2FH 7.\ivi:;nc
Nithcimenlo * FreotlenU- da CF*[.

StHiÿ.i

digita lirieiite coidurtix* Ml* n* ?.?/Kl-7 Jt‘ 2 l.-tW'fJOI. que mstilui i
Infrteslluluf.t tie ( havei F’tihJieas EkH-iileir.i ICP-Brisil

-

