F'.STAIFO l)A BAHIA
PREFEITURA Ml NIC I PAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 043/2017

Ill
BoL
:

- PREGÃO PRESENCIAL - L2

QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO OE
ENTRE RIOS E. 00 OUTRO PEDRO IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ME.

!i

CONTRATO

•!

O MUNICÍPIO OE ENTRE RIOS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olinda, s'n. centro, ENTRE RIOS - BA. inscrito no CNPJ sob número 14.126.981/0001-22, neste ato representado peto
PREFEITO, o Sr. ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, portador da carteira de identidade de
01740545-99 -

!•!

ns

SSP-BA. CPF 261 .542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a PEDRO IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ME, pessoa jurídica de dtretlo privado, inscrita no CNPJ sob o n" 07.863 387/0002-30, com sede na Avenida Juracy
Magalhães. n° 220. Centro. Entre Rios - Bahia, CEP: 48 180-000, representada por PEDRO IVAN RODRIGUES DE
OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG n° 05.738.430-40 SSP/BA inscrila no CPF sob rf 023.438 707-64. doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas clausulas
seguintes:

O presente contrato tem seu respective fundamento e Finalidade na consecução do objeto contratado,
drssnriío abaixo, regendo-se peta Lei Federal n" 10 520 ee 17 de julho de 2002. Decreto Municipal n‘ 1 794/04, e
suosidiariainenle as normas comidas na Lei Federal n® 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os lermos

o condições estabelecidas nas seguintes cláusulas;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
acima

1.1. - Desuna-se esta Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimentos outre os contratantes
mencionados, afim de que a empresa PEDRO IVAN RODRIGUE3 DE OUVEIRA ME realize o FORNECIMENTO DE

LINK DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO OE ENTRE
RIOS BAHIA, conforme especificações do Anexo 01 , deste Edital, conforme solicitados nos processos administrativos n°
251/2917, a qua! fora declarada vencedora após homologação o adjudicação r.o Pregão Presencial n® 043/2017

!

-

1.2. - A CONTRATADA obríga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
Rendições e dentro do prazo contratual estabelecido. os acréscimos ou supressões que se fizer nas compra» de alé 25%
(vinte u cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo celebrado entre as
panes, na forma dos §§ 1 . ° e 2 ° do art. 65 da Lei 8.666/93
1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega transporte, carga.
descarga, tributos, encargos trabalhislas e orevidencános decorrentes da execução do objeto desta licitação.
1.4.

- É parte integrante deste contrato o Termo de Referância Anexo Vf ft do edital

i i f

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAOA

21

- A CONTRATADA se obriga a

a)

O objeto desta contrato será executado pela empresa contratada apôs ordem de serviço emitido pela

.i

secretaria.
bl Assegurar a boa qualidade do serviço;
c) Assumir inteira responsabilidade Cívjl e Administrativa por danos e prejuízos causados por
d es cumpri mento, omissões ou desvios na qualidade lecnlca <to objeto deste edital:
d) Não transferir ou ceder n 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 am 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 obngações 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 licitação;
i) Não utítí/ar este contraio, como garantia de qualquer operação financeira a exemplo de empréstimos
bancanos ou descontos de duplicatas:

i
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i'V.

PARÁGRAFO ÚNICO Picará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custas decorrentes de
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.

CLAUSULA TERCEIRA - D A3 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1.

- O CONTRATANTE se obriga a:

a) Designar prepostos

para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do ob.ieto,

nos prazos indicados, os pagamentos devidos ã CONTRATADA.
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
ficando, nestes casos o prazo suspenso, que somente voltará a fluir apis a apresentação da novas faturas
b) Efetuar

incorretas

corretas:
d) Notificar por osolto 3 CONTRATADA quando da aplicação de multas previstas nesta Contraio,
e) Declarar os materiais efelivameme prestados

CLÁUSULA QUARTA

i

:i

- DO PAGAMENTO
4.1. - O valor do

presente contrato é de RS 136.800,00 (cento e trtnu e seis mil e
oitocentos reais), referente
ao Lote 02 deste certame constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como
preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento.

—

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocelizaçóo da
4.2.
Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3.

cronograma

- Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e,

dentro do

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.

:

i:

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura aerá suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias a
sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reaprasentaçào da fatura, devidomante
corrigida.

-

PARAGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento será efetuado á contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financoira que lho for imposta, em virtude do penalidade ou inndlmplíncia. sem que isso gere
direito a reajuste de preço.

—

O termo contralual poderá durante o seu prazo da execução, caso ocorra uma da»
4.4.
situações
prqvisias no art. 65 da Lai 6.666/93, e em seus incisos a 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

-

Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
4.S.
efetuados
e calculados de acordo com as disposições especificas vigontes. editadas pelo Governo Federal

-

4.6. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado peia Administração, os mesmos scrâo reajustados
pela variação do porcenlua! resultante da diterença do preço fixado para odía de apresentação da proposta « o dia da entrada
em vigor do novo preço, aplicando-sa sobre o preço prpposfo

j:

-

4.7. A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
I

CLAUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
>
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em

parte,

51.-0 presente contrato riao podorâ sor objeto da cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
. ;

-

6.1. A vigência deste Comrsto será pelo prazo até 12 (doze) m**e*. a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos peio art. 57 da l.ei
R 666/9 3.

CLAUSULA SÉTIMA - ALOCACÀO PE RECURSOS
7,1.

orçamentária:

- As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
Elemento ' Fonte de recurso

Projeto atividade

despesa

L

i2.112râmriíÕÕ»2.Ó09/2.0Í 2/2.022/2.028/2.040/2. 04ft'
CLAUSULA OITAVA

21)6112

049/2.ÕÍB 33 90.39 00/01/02/14/1 9,'2R'29/42

- OA RESCISÃO CONTRATUAL

-

8.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido
processo legal, e sem que assista á contratada direito ã qualquer ínrtemzsçèo. nas seguintes hipóteses
ã> lnadtmptemer.ro pela contratada do quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
bi Atraso no cumprimento rias ’ordens de fornecimentos"
cj Superveniência da incapacidade financeira da contratada deviriamente comprovada;

d) Falência, liquidação judicia! ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas:
ei Cessão total ou parcial deste conlrato e dos créditos dela decorrentes, sem prévia e escrita
autorização rio contratante.

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

-

PARAGRAFO SEGUNDO Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente
de aviso ou interpelação judicia! ou extrajudicial, e Sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados noa arts. 78 e
80 da lei n.° 8.S&8,'93, alterada pela lei n.* 8.883/94
CLÁUSULA NONA

- DAS RESPONSABILIDADES

-

9.1. A CONTRATANTE nao responderá por quaisquer compromissos assumidos pele CONTRATADA
com terceiros ainda que vinculados à execução do presente contrato, hem como qualquer dano causado á
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de

9eus empregados,

prepostos ou

subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua
os tributos, contribuições fiscais, para-tiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas Incidentes
sobra a compra do material , não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efailo oe solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

proposta,

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 quo haja culpa da
CONTRATADA, devídamenta apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados ô CONTRATANTE no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE

PARÁGRAFO TERCEIRO

-

n
j
i

\

Ficando comprovado, depois do negócio realizada e antes da entrega do

I

I

H
l

r

tfhp*

ft

ESTADO DA BAHIA
PREKtl'IXRA M1JNK1PAI.DE ENTRE RIOS

i

acresceu indavídamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos,
encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre a compra efetuada, lets veiares serão
imediata mente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago á CONTRATADA

objeto que a CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENAUDADES

-

10.1. A adjudicatána CONTRATADA sujeitar -ss-á. no caso de inadimplemento de suas obrigações, às
soguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso,
de acordo com a Lei 8.668/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o

contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas imegularidades, para

as quais haja

concomda,

bj

Multas de até:

b1) 0,20% (vinte décimos por '.onto! 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; t>2) 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% (tnnía por canto) em osso de descumpri mento das normas
desse editai e tio
contrato.

i

!

i:

ir

c) A multa dobrará a cada casts 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 publico e da possibilidade
da rescisão contratual,
d) Suspensão do direito de contratar com r. Município de ENTRE RIOS pelo período méximo de 5 (cinco)
7° da Lei n" 10.52&'2002

anos nas hipóteses previstas no art

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
por prazo na superior 8 07 (dois) anos em situações não previstas no art 7* da l ei nc 10.520/2002

a Administração,

1) Declaração de inldoneidade 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 conlralado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior,
g) O valor do cada multa sorá atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços
vigente no mês em que cessar o motivo que She deu origem.

h) As multas previstas na alinea V poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamanta com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

i) Quando aplicadas, as muitas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo do 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor rio fornecimento, após prévio processo administrativo.
garantida a ampla defesa u o contraditório ou, ainda, cobradas judicíalmente, a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE

ú.

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

k) Esgotados lodos os prazos de execução dc 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 é 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 own a Administração Pública
será de competência dc Prefeito Municipal de ENTRE RIOS. as demais penalidades serão de competência do(s } Sacretánofs)
!,
solicitantes.
\
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CLAUSULA DéCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACáO E VINCULACâO

-

O presente Contrato sera publicado. poraxlrato, no Diário Oficial no praia máximo
11.1.
de vinte (20)
vinte dias contados da data de sua assinatura.

-

Este contrato fica vinculado no seu todo e, pnncipatmonte, nos casos omissos, a
11.2.
Lei n“ 10. 520/02. subsidiada a Ler n" 8 666/93. e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de
Pregão Presencial n° 043/2017
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

:
!

- DO FORO

'ÿI

-

12.1. As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, u Foro da Comarca de ENTRE RIOS,
Estado da Sahia. para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral comprime rito seus herdeiros e sucessores.
a qualquer titulo.

í.:
í" !ÿ
!

!

E por estarem, a$$im, justos e acordados, assinam o presente em 05 (pffiCO) vias da iguais teor « fornia
para uma sò finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos
.'1
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A pRFFrmwA MUNICIPAL DE WTOJí. KSTALX» DA BAHIA.
POAJI»!: Jurídica do Direiu» Público JllNint». corri kcde na J*IHÇíI São
IVdrn. iV\lOÍJ. ferin-o, lbkaiiTlA. ninei «a nu CNP.l M.h V.
J 3.8S77iH.-(X>H l-1ÿ. ne*lc .Ho ropieitiradii iv.ir PnToiUi Municipal
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rcMiUem:

CFT.FTiRAR o presente ?" f ERMO ADITIVO AO CON TRAIO
roMMAin L>I: v i»4c 201/-L?, JOJ. RH>E-. I>I* TKOVLUOKBS
ISiTfJOlÿ iclcrvn'c n TOMAUA UL FKi.'CO n." 00V?im dcMinatiu :i
l.TDA ML HLseriUi mdue U L’NPI i>7Xh.<..uf7-IK)ir>.Hl. ciiju ubjeto ê
C.'niirrar.»CBf» de E;iif»feMi dM mmo para con.slniváçi dú Praf.i 1
contrata-cáu dc nnpresA para lomocinKtltci tic link dc internet dcnn
MuiiKipi» dc JbiCm.UA. Mÿir.di* alcndcr JO Conlrÿiu dc Repose
õuijilu. paia lUendev d denti'irdii tie duel>i*s MeereMius .In Sfumei|utr
n." 7MWL1IU.?t rimado enhe a lúiiãti Federal, pox JvrcmicJio Jn
tiC brttnc Kiivs * Bahia. VaJo: Kí ]3ft.Rf>fr,0ir i ceilin' bruta e .HCíS ndl
LU> hhpui .c rcprc>cnuidn pela f aj\j r.LutWimica I cdcral c
MinMcrio
e i»ittKieni»ix M!yL|. IJut.icào On,iimenlàri<i: PiujeU» de alivid:nle:
im.ncrLtl e
2.ll2'2.iWl 2.0J5.2 rjU«.'2.ili:.'2.ÍJ22 2.l.2ÿ2T*40.:.U4S-2 0nlÿ<hi9 J.tJIM u Mnn»cip»u ile lbk-uiTIA, n.i funi:.: de «upmUJj
blcmeiiKi de Despesil 55
Fonle: rHi'bMO | |»j- is 29 4? ViHIíMÿ u
n.ÁINl:lA
IJI>
{•seis)
puitiniHiidn
p«n
Fkni
PRIMEIRA
tW‘2(ll.r
4tê UWZfilR, Lrrrc Kms. 2n dc Oulubru de
scneia: II
p:<tAi ilc viuênciu dr* eOiUT.it»1 cnfiioncc entre <12. r.irlír. <l t.iruui <ti
2(11 7
J«V:MIIIII;I ilr>le .• min rérmiini em Ol de Dewulip» tie 2('|T.
CLÁUSULA SI‘/il,M)A - O saloi ujolvll du |>i CãeldC
Conlralu c
CONTRATO DF N"
5. PR MT INTOR COMCR C KJ I
ili- RT 147.42.'.1)! (duzeuHr» < i|UJiroii.. e scti- mil. t|irjlrxncnlus v
SJ KVK.OS EÍM PROJETOS E TECNOI.íXilA l>A INM>RM.ACÃO
ceuuMÿU.
vinte e três :e;Ui C nyvcnu e
I.T1TA Mb inverno vtihceu CNPI: 27.?li?.(i’>7,WUl-!J3. tUJfi nh|<:*i é
OM]I:;'.UK:V» de dVipi-v.» para lomeeimenU» de link dc :mernvi tlePrumuilu [*m.,n. A icíetida despedi -eui |«iía j etnim da eeÿemtLdiejdu. pjM JfOntiCi .i dímmidn Je diversa* Senelai ias du \funkipio
dotcisõo ureanieiirórij.
ilc l:nUe Rj.ji - liabaa, VaJuf R5 I244H10.W '.eenlu e sin.e e qu,Lliti
IU.UMKJ - SECRETARIA DC ASSIS n-.M IA t; PRF UIDÍ-NClA
:nil :f-jiil. L>níavúei Diÿiinicntniiii. Frujelo de .inviJ.iJi;. .VI? 2.
PNUJFTO ATIVTDADK ltliD CUThlTO rSPK'TAl FM \DK0?|.: 005 •: (K)'J 2 liJ2'2 072 J. Ó2S-2. 040-2 04S.;.oAI 2
fCONSTR. DL-. UMA E‘iCACA nSKjRNVA
0LACÃO AO
tMy.J.dllí.
j.:.lJu.JU.
UkmciKCi
Je
IXisncsc:
E'iinu.-.
O.' M PISTA ÍJF CICLISMO. C WTVHAÍM K SKATEI
Oil.fi 1.0214 |9 2S.2'X42. Vttrèneia: 1 ] n<> 2l>L 7 ale lJ m:ODs | niro
lilEMI-NTO UI. URSPlíSA. -4lRi.4jikl
OBRAS [i INSlAI Alínw. 2b tte OuUiln.i de 7017.
Cõl-S
FIMIICS: 24 * OIT. f ON\.
COVER ATO DF N' '>44 '201 7, L.M. BRITO TTTXf.ll.t.XJIA MF
irfi OTtDÍNARlU
in*trilei vuciO t.'NPJ: 2b. <4 7 V7ls/t>iMJl-9!J. eujir i»b|C‘.o e etinlraUcàu
I T.AI.SL'1.A TERCEIRA - Ioda» ns derruía cíilmulíiv <lo COM RA¬
dc crr:prcva 114 iir«a da teenolopia ti;; t-forinsieõo par.i a •»rovlai;èo de
TO TN1CTAJ. pviiiwnwcin indhcntvn>- desde que niu tnlid-mi t«m u
>ervK,eis têvniitx- de >ieTéilCi:'- mnn uleueàe' pieiealna e ixutett* a.
prcscnlc íVDITJVO
roin' çcumyàn . tteUrt'k. monilbr.imc nx» e suporle ile aeeseu a usuuri.u. CI.AI
’SUI.A OUARTA - L. p<ir eÿiyteiir .issiui •trila.* e- L«in1rjUid.iv
em .*er idoiv.*- CL* cede e, alieidiide* Je iMiiiiUKnÿão de equipainenteÿ
finnirn u prí.virttc ent f>3 ihês) v;ns Jc rgiul (enr forma tvtfíi qUe
ele iiifori'iãliC4 i com putariurcM. Je* Mcni.ipio de T tmc Rios Eialea
pmJucir I<KIU> m *eus jurldiens e iulmmistnnuuÿ iie»v-»vii i.i*
liussit
(
LNalur Rti KiM.fKIfl.flO L-HJI ito v Híiscntii uitt> mil reai>j. UuLivàti
ihieuLBa. ill Je JuriK1 dc 2* MT MUnieipiu Je tbiec.i
Orÿamcionj Pryjenu ite- alisHlatle ?.lKl9. Flemc dt' do Dc.speiN.l
Cabral e Rivlm UoruHiiiNu-.i- i lUA-ME. 4 riNTR \T\DA
51 Sil.Jd. f\i.:ie. Uíl '42. \'Jtít-iK >il IMWMOr ale II *1ÿ 201 H F.mte
RiiX, 75 dc LNnubTs) de 2('17
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suritct Jc s.ÿt Prejsoena
Olieiai Unriit piiblun qne no JM 1 4' 1 1-7017 ai l>4 •. no ei*deu\(i
l<U4 A:ehinKde:; Mjil.ii*. 575 Ccntji)-o - FuiOpoksTtA . scrãi) re¬
cebidas pmpuMiii- jcliliv«5 BO Frcíão Presenciai n '' 075 20] 7íSKJJL
icndn como obje'lo: Rcíisirc cV prec*M pra fu<i.ra c o* enlu;i I iU|irisiçêo ili* uiatemtis dc limpciu 1ujs|iUíi1uj Ull alenilmk-nin ;is neeessiónde* dn bie-rerana Muniiipjjl Jc Sdi'iJc. l>* iidotes>Miil<i> |H)dci'jti
iavxr a .eiluia dt>t5dilnl no Sale ilr ÍJipvrimer.iltíndíi dc LititHuKS 'e7!i
tlittK úteis nu hetrotrio dc lÿh aa I2h ou ::<ÿ tiu- tv*t ,.vauiij|'<>Se: adquiiidu. set'a eobffdo apenas o cnslo clLiivo <k
li.e.ba
repti’iiui.'jo t’SLso evuua. Mnioríe mri'rniavtit» ;*oderão sci eduidas uti
ciitlcrnjci acima itrtVre"LÍiiJu uu
v-ni.nl: licitae-imapi»li.*!ítÿm4il.C0«n A.t deiTiaie 1'asce dn LBiUnnf Sí:Õ0 puMkadas riu
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CONTRAIAM TU: HMi. l-.MPRf.SA 1‘OMKVIAlM P-W IS \ l‘\viMKvrACÁo r OKU AN DE SANF-AME-.N IT> ITUA < NPJ
14 X00. -ITO'UtHj'.OU. * ejieeduJ'a tin I me lluico. ii'i vaior loin I >lc R5
r Oe nlroceinos * oiieeiia c :TC.* mil, qiintrtrceurc» c ein-
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IMRMOUi: IKKMO kDITIVo N 5i,2«l7llll

CONTR A'l AN TI; PMbS HJNDO MLNJCIPAI. 1)1- NAIJUE. J>E
N*>Jlbllll
TEIRA DR SAN IAN A, tiRJQlO O i-t>hitmo
ikiiLado. eon- virliu jÿlnEial iU- R‘* J2.4uU.iio (tmila c ilmx mil <• i|iuirikenlcs ceaiSJ, scui ptiiirti'.'Ddo pdi» perítkJo Je Ui H:êsi itk>rt, 4
tenew filial, reference no periock* tic ].M)'.201 .' i
conlar do
que n& r;ipt>1cÿc rlc conirniticân de novo -piCfiodoi
15 10.2017.
dns servieui fobie;o óD íiven<i>j Nçn H'eti\:i a rtÿcisAii coiilttnuJl. dc
.iL'ii|-du eu:n u ejuanur cniiMiniie no- an HIM ik* pi<jee:v.*o »' 5 1 »4f 2'l|7.
parecer n" Dt’/PfiM 7d 1 7 , qiie uclc tuia proibridn pe-lj pi<Kui«Kie»ri..
CxmJ tio Município, CONTR ATAE7A MR'Al.l/A Ri:\T A CATi
SA. DATA UF ASSJNAll. k.A: 14 ck Julho dc Nil*'. IXnine Liml
Miíriíarejíiws .Sicrcxarm Mmteipal eJe Sacde.
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VTTui' i.Snftll.i. • li.lVIHL-. I'E kl/

PKlil f 1 1 1 KA MLNRTP.U 1>I. IT!) RA 111! SANTANA
f'LNDO MUNICIPAL Dl. SÀUDl.

tíL'tkx.iJllkTlio pixL ser veniloqdo no ctedetcÿo dclroucn bttp:.- vsmvs.iii.ÿit-hraill.liiJktKk'Jllllll.
pek? unlipi íNHI.MíI! 7ltjJ7rW_M?

Prefeitura Mtulicijsd Je Ibolmima-HA. !<m::i

p'jblico o «csuUdeii» *lc mlpjn-.emu Jy nrupustu Jc pie,u* L- i*a:'i] i i.i%'ài >. rclerenie n" processo sub n iiuxlaliJ.iili; Pr-cgâu Frcicn.i;'!Ml*P n" ijijf. .'1UI?-PTMS.7fA1 epic rem p,n ediÿt' o Rçjnslio dc Prryn.-paia fuUiT.i L- eventual eorilRUirçji» íit‘ C1W|>1Cn1 eÿK.iali/ad.» CTT *er\H-n* Je niaunlciivào eOirelrvn e piexciUrvu Cí»II TCÿíVMçDO Je- pev<r*
oTiÿmnis e úcd-jinas nÿs cqtupanicnios iKlaniíilnÿicui dos cor.>„?U'rins
J.j* nmJjde* Je tabele deJ4 município. Sjvnirio.se veria'doiy elr- lov
01. com Jíie'í;r»r pTe\-o por lolc r.o valiT loud dn R5 42.l'0O//0 lyo.v
icnlíi e ibui.s mil rcat*) a empresd ICiNAOO OLIVEIR A Sijii ANCHIMt ínsciua no CSPJ sob o n" i»A.2b5..k)VfMml-4fi. UceoiruL- ••
|tr.í.’i> lecnrscil fiea iMNinilogído <ÿ pioecsvii pelo See. Vfun. iie Saúde.
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Sr." MARIA >S OAl.VÀO DP ASSES, brasileiro. tufiuli». pcirr;nl«w dn
CONTRATO HK N* IMWUI7-M. SOllMM1 CONSULTORIA T
KO tl" lW.'45X»2:U SSPUA o do CPf o' lHl2 Sf*’.1 7.v- 1 i . residente c
TD.NOI.CX3IA IT UA inccrtK.i «obr* u CKPJi JJ.2W.MO.MWI I -1W,
domiciliado iieMii cidade n<i Rua Ur. Manuel VíII. n 7’’. £ ruim,
cujo objcit' Ç çoiiU Jiaçàu '-te líwiprcía paw iinti<çrmcnln Je link dc
inlennu dedicado. JUJ Gentler .* demanda do dive/Kji* Secreta, tas do
Ihinil-IIA. a scjrllii lUrtiòitkiliuI.; CON I KAEA.S l h. o a tlJWe<« C.V
M’jmcipu. de T-iilro RiaS Rf.lua. Vakii RS I .'fi.S4J(Ui'> icí-Jo c f'nte
HftAl E ROQIA CONsTRCt ÕKS ITOA-ML. IIISCMI* nu i ’NP)
I JiQiuuenCi: íu: P.ojdO de
.>25ílXXH*SI, siuiadl Ttyvekta Mtslre r>Lquinik\ •"
c see mil c oitnceuluy rfiiiÿi
>&>b
al»v»dade:
IA. A. Centro. Ibicu: BA. C?;P -45. ILÿN i-THXS. i u.-u: «matin jurlo Si
J.1IJ J.0J 1.2 (KJ>J.«IW'2.0] 2.102J J.OJK1'JU40':(UXTW,1-2.íM<J 2.(ll*.Mauriii«. CaSuil Firiu t
do HG «• l5#%>l5Vb SST.HA
FLICMENUI de r*espesa OW V), Pmirc WUI
N'l Y ? S ?N. 47. Viinseriu» iii1* t TF v»b n‘ iD4.5’J |A5 -.•*>. denÿinilMdu dominie òo
pencia: 1 1 Tl> JIJ]- me ll-tiÿoin Emro Rius. 2ÿ do OutubiM de
CONTRAI A f>A. dc icuróc» com ú Tomadsi dc 1’rcço o.' iJU* 7b 15;

JX7M.

ContratÿAo de einjtfesa paca fomccimenio tie OHumj
tipo pick-up, fi km, destinado a dtende a> necessidadec do
Funilo Municipal de' Sÿúdc Abeilura: 00.||/20 1”.
Etíl*
raílnfnrmcfc.-òes: Sala dc IíCíTIIçíK-: V a dai Ob ás 12 liirrjv
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Nti L-xticito lii» pi i iiTt- 11 ci mino jd.lief ar* conlraU' n‘
.2U201". pnbliei.dll lio DtMJ de» Ju» 20 f,c ollluluo d- ?M" . LdU’iti'
?.•• 202. pJifcina D4>. «ANDE SL LQ: UIMT.N5A DE LUTTAt Ao N‘
1 l.eij'*r. DISPENSA DF \ fCTTAÇÃfr
í*h 2017. Oi.de
sC lc: DATA PA ASSINATURA: 1«-]4L24|7. ICU»-ÿC DATA UA
ASSINATURA 2ÿ0-2017.
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Ob eltv Contrafuçjo dc emprevi e*ÿviiili/aiL> en* Se-mvei* Je er»C.-nbnria para rniplumuci'1' dc [W* UHCtllÿ't cru bloqueie.* tbloruf.
iiilenraeadu* ee eimi 'eror n:t -*c,3c Jo munit ipio. nu Irv lm 1 aileira c
Prtiii *ia Coruha, irlendendei iidtauçú'1 d A Sccreiaria Municipiil CJ
0:-M‘"eolt nnnito U'rtuimr SEDUR. iilk-Jeveiulii a planillm dc ui-Uo
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