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ESTADO DA BAHIA
PKKKKITLJ RA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO n° 048/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO AMSI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
com sede à Rua da Olinda, s/n°, neste ato representada por seu Prefeito ELIZIO FERNANDES
RODRIGUES SIMÕES brasileiro, casado, agente público, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o n°
261.542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a AMSI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME,
08 953.941/0001-51. situada na Rua Jaqueira, s/n°. Centro, Aramari - BAHIA, CEP: 48 130-000, neste ato representada por
ANDERSON MENDES, brasileiro, casado, portador do RG n° 996.944.338, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 815.002 465-49,
doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n D 241/2017 e na Licitação CONVITE n.°
048/2017 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:
14 126 981/0001-22

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. - O presente Contrato é celebrado com base no CONVITE n" 048/2017, e fulcrado na Lei 8.666/93, e
suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de compra entre os contratantes acima
mencionados afim de que a empresa AMSI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME realize O FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS DE DIVISÓRIAS, PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE ENTRE
RIOS - BA, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 241/2017, a qual fora declarada vencedora
após homologação e adjudicação no Convite n° 048/2017

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.
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ITEM

DESCRIÇÃO
DIVISÓRIAS

1
2
3

- É parte integrante deste contrato, o Termo de Referência anexo VIII do edital
UND

QUANT

VLR.UNIT

VLR.TOTAL

M2

271

RS 255,00

RS 69.105,00

M2

79

RS 50,00

RS 3 950,00

UND

14

RS 358,00

TIPO DIVILUX EM COMPENSADO COM ACABAMENTO

EM ALUMÍNIO
RETIRADA DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX EM COMPENSADO COM
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO:
PORTA DE DIVISÓRIA EM COMPENSADO, COMPLETA INCLUINDO
FECHADURA E FERRAGEM MEDINDO 0 80 X 2,10m; _
VALOR TOTAL

R$ 5.012,00

RS 78 067,00

-

Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será realizado mediante
PARÁGRAFO ÚNICO
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 2° da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:
I-

Disponibilizar a estrutura, conforme Termo de Referência e mediante requisições do preposto autorizado;

II- Assegurar a boa qualidade do serviço;
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III- A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos locais das festas;
IV- A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados á CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE

V- Arcar 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;
VI- Executar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência estabelecido neste instrumento,
garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade;
Atender no prazo estipulado, às ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;

VII-

VIII- Credenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto ao CONTRATANTE, a tramitação das suas

faturas.
IX- Além das obrigações acima a contratada obriga-se a:
Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
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 ás 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;
a)
b)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 71 da Lei 8 666/93, o CONTRATANTE não 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
vinculo trabalhista com o Município de ENTRE RIOS. sendo de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA
4.1.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 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 EXECUÇÃO
5.1.

- O regime de execução deste contrato será parcelado.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL

-

6.1 . A vigência deste Contrato será pelo prazo de 90 (noventa) dias. a partir da sua assinatura, podendo.
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.
entretanto,

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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ESTADO DA BAHIA
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR
7.1. - O preço global para execução do objeto de que se trata a Cláusula Segunda, deste contrato, é de R$
78.067,00 (setenta e oito mil, sessenta e sete reais).

CLÁUSULA OITAVA

- DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas
no art. 65 da Lei 8.666f93. 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 especificas 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 ÚNICO

- 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.

-

A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do
os serviços e fornecimentos realizados a partir da data do protocolo do
pedido da CONTRATADA.

8.2.

CONTRATANTE, porém somente contemplará

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro nas faturas ou descumprimento 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 reapresentação das faturas depois de regularizada
a situação.

-

PARÁGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos devidos
sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos serviçosffornecimentos ou nas faturas apresentadas.
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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.° 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 PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO
11,1.

- A despesa correrá por conta da dotação orçamentaria:

Projeto/ Atividade: 2.009
Elemento de Despesa: 3 3 9 0.30 00
Fonte de Recurso: 00/42
Projeto/ Atividade: 2 009
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) Inadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS
b) Atraso nc cumprimento das "Ordens de Serviços/fornecimentos"

e condições aqui estabelecidas;

e do objeto deste contrato;

c) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada;

d) Falência, 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
serviços/fornecimentos efetivamente prestados e aceitos

direito, apenas, ao pagamento, dos

motivos, a

CONTRATADA terá

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.s 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

Contrato,

PARÁGRAFO ÚNICO - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou reduzir o objeto deste
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.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL I>F. F.NTRE RIOS
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADE

—

15.1. De conformidade com o art. 36. da Lei n.° 3.666/93 alterada pela Lei n° 8.883/94, o atraso injustificado
na execução dos serviços/fomecimentos objeto deste Contrato sujeitará a CONTRATADA â 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 adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, ás seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais se
for o caso de acordo com a Lei 8.666/93. em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência;
b) Multa de até 1 5% (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) Secretaria(s) 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:
vontade das partes, que altere,

a) Superveniéncia de fato excepcional e imprevisível, alheio à
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 superveniéncia 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
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

aos

-

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;

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA responderá
CONTRATANTE, ou a terceiros, por si. seus empregados ou prepostos

por

todos os danos que causar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE nao responderá por quaisquer compromissos assumidos peia
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 Edital.

-

PARÁGRAFO QUINTO
O presente Contrato não poderá
transferência, no todo ou em parte, sem prévia autorização do CONTRATANTE

ser objeto de subcontratação, cessão ou

PARÁGRAFO SEXTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde
que compativeis 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

Contrato,

- FORO

-

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

E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 05 (cincolwesxle

iotíalÿteor e forma.

ENTRE RIOS/BA 07 de agosto de 2017.

ELI,

AMS

PRBFEITO MUNICJPAL/CONTRATANTE
V

TESTEMUNHAI:
CPF:

TESTEMUNHA 2:

CPF:

)
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PREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
CONTRATADA
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PR t FEITURA MUNICIPAL DL CAMPO FORMOSO
KESULIADO Ol K LÿLMliN Di
CONCORRÊNCIA V 3 2017

De Juluamerilu Da Hahililacào E Pnaprsta De
Preço?. Rcf.' Procejao Admiuivirauvn "
. Obteto: Releçãt»
ca ptoposiu mak vamajoca
a comatjçãu Je pessoa jinidíra eom
habilidade em engenliufia pmj evíeuçJo de *Jhtns e Set'tÇi>» de
requulitiç»çãi> çui diversas ç«co!ai do Meniçipio dc (‘ampu FormosoBahia. A Comissão Permanente Je LtciUvão torna publico porá co:.hecímenU> ilu& inraressados que do Juliÿuneirio da Habtluuçào e dnt
I'ropostics Je Preços da CONC * >RRÉNí IA PlIBLIl A N" 0(13 201 7, e
a'.sji Parecer Tccni«> do Setor
vtc Fnÿçiiliaria dcilc Mur.ivipio, JeRevyUado

PRE1 Lfl L:R.\ MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
EXI kAlOS Dh LXJNTK VIOS
Omir.iio dc u'

bxLis as csfvcilkaçiks suliciuvla» nu retendo LJttul. O Si PrcsiJcnit
óetemiiiuiu ijiiv os mieieÿtdos trie-qni iiifipniiuii» dr* ir*ultadii ahu* C'-t> Jc jiebluução no Di;úio Olicud do Muntopje. Na lonr.a Jo
óispos-.u do Arredo 109. Paidjinifo 5‘. o> autua do Processo eriíon;ran>so

à disposição.

2" Li íWJlibtv.* ,le _'i*l
* ;ul'.f\'RIí vmiuyj-JlA.
BFR ARAÚJO f>OS SANTOS

1'iMltíuti* sle u W20i:. AMPl.A SÍRVU.OS I MPRE- L- NI )IMKNJOS t T 1>A l-.FK HLscnio ?ob;e o (.'MM; 13 JX> i»>MWi»i-0\ aiio
objeto ê < «intr;it:ivãn de vnipfesa (uii>i IIVíICJO de earninlijo |npa }iate
juciido as dvitwuicivs dh (cftiCcuiKMito tie ávua pmjvel un* Di.clntos e
liHraçjn de cacimba pji a alendei as deinaneas il.i SIS /.IJII.I <!«• Obi.ts
'MMj.iRl iselCJUii c Oilo nnl reais 1.
de J.nlie Rins JLJIM. Valor RS
lTutiiçiici Orçar.imbii
Pmjelo de aliv vlaile: 2.ft2h. 2.01». I.lenunuo
dc Dcípcsj: 3.3.7.0.3ÍL.00. l-nnlo: PO 42. X iÿència (JícílS 2ti 17 aiê
0KM11-201 7. (-.iiue R.lts. 27 ik: Sefc-rrlmi de 2l>!'.

-

ComrvUu de II" 34:2U 1 7. OLFRJSION SAN I OS J)K ANDR Af>F Mt.
C.NW: t>2. 74*.7.18.Mi>1-42, huio Ohklo õ Coniraiuçjo dc emiÿos.,
para p*V>Utvão de aelviçiK Je mamileiivúu preventiva e cuneliv- de
vctcnlcB leveík. iitilnaiim. PCNHLION O '.naquina». incluindo o Jí>ni->
eimeiiKi Je peç>-,> < a;tí»<iõriiim yemiinos oli rrrgillax e de illateriiiu
'jcrlciib funcionaincnro fk'-s iciculbs, assiin cornu os
sefv'icin. Jt J.s.sistéocia de nhwru iiKvnnivo c jruinclui |vir» v-ek-nliix.
Niilnr dc KS 64J.5(Ki/>0 i.sckecnioi e quiinmU c um mil c quinlicn.oí
reui'-)
EkHi.çàu
atividade:
Je
Prnielo
Oivamer.tária:
2.tklÇ.ÿOI
'2 d16. Llcmcniodc Despem: 33NO.3a bi>mc.
*X) 'D1D1/1')iI H. ?.* 2X. -12 Vigcne i.i < l5- dS/2fíI 7 ;'.té 03- 0X;2ri I X. Enu e
Rios. 2<> dc Sc.cinbjo Jv 20 J 7
nceessaniw ai>

AVISO

27 de seleináro de 2 V L ~
DFSIRFF ATTA

rjc-mkijlv

Jn CP?.

PREFEITURA MUNICIPAL PE CONCEIÇÃO
PO ALMEIPA
hXIRAJO DE

>’ 25V 20I7

F.sti-sUnk- ( ontiaiu
25*k2HI •. coixvi ic>u1*aJu Pi-**u-ssn l.icitMtúrio
Iornada Je Deçus n'. 0.3/201 -. Obieto. CONTRATAÇÃO Db EM¬
PRESA ESPECIALIZADA PARA QXECIÍCÀO DE OBRAS E SER-

I)F1 I.K

1 OMAHA in:

ITA< AO

PRKCOS V 003?(in

(ÀmUouitlaJc

Objeto: Con:iat:içã>i de l-mpresfl pur.i PiiLCitç-iei JL <Ku.i< c SerMçns
dc Friítcultaria Wcmaru-Sccntcí tk 0-t LínidiX.eS 1«3í.íljs de Sjude
ilIBS) lias lucahJades de Portu Je S?uipe. Dictnto Subaúma. L)ivL;';i(i
S'ino do Mc.O 5 lAitcementi) dO' FutK'iona'ios Pflhlicos. Conforme
Temm de unvênio N* 102x41 7*2 TD. du Município r.v Knh e Rios
* Tlr.hia. lnfonnijnioí- a novo (btr. pera eonrinuiclodr paro o eeriame
qi»e uCoiieta II*I dia 24.1)0 211! 7 its (Xdi Mature» Jnl’onu,iç*ies Tel:
*7Sl 342*3-3331.

*

hitlre Ri'vll.1.. 2 Jv selcirho i:< 2<>.
Cl Ell ON 1 U/ [’l-Kt-.IK A H OKF.S

PUft.UÀO PKKST.AÍTAI. V O 2017- MtP

PA 241} 2»)P. Tipo: Menor Pívço Pen' hull. Obielo: Regtsmi .ic
Treçiis para ( mit rataçáo Ji- t-nijiurui JKU;-. TVII necimetin* de Pocu-» v
Câmaras atrtomot VOS p-nn C.'n*>> pequerM:.. pj<j mjquiim pcs.tJa.Ç
a>nw> Patroj, Pá Carregadeira. Kctroctuivadeiu c lmu>r de pneu.
s isumki a tm-nu.clição da JOJíJ de vcicuJos JJ ScerLlnri:* Munivip.il e\‘
l)Sr:»\. l>,1mc»L(iuiU'a <• Descttnd* âreirlu l.Yjjno. Sevein rir Alvrt..f;i
ãs 0*1:U0 horas do dia 1 1 i il'20 1 7 e sc:á ; caliax.da nj sala d: reiimõr*
da CF) na Prelvilura Municipal. L)íl‘tJ))Jçòci. í?>j 32 1- 1 4 1 0. Lv.iul
ni

s.dn il:i Cniiiiÿ IVmwnente de Licitação,

w iso1» DP i ren \CâO

PKFÍ.ÃO rRbSFNClAL V 4U *21)17

lVe:n>cirj

PREFEITURA MUNIC IPAL DL 1 LIRA DL SANTANA
TX IKAIT) DK TI IÍ.MÍ» .\|)('l O O
,UKi-2<J I 7 t \ii1*1,11vi .-.re Puv.do Mumcipiil ile Av
Aditivo V s
[,ij;i - ME.
sisleiiem Sitiai. ( nHr jleda: t hi'a*\'V
Aditar o conri.vo D" 4?4-20Jri-J2C, finn-da em 20ii/20Jk wni.
saJor ontrinirm de R$ “ iW.'Jh Fica csiabclccjf.o t|ue coniiiitan c
devriã ftaÿar im iHxitnl-jdo peloc aLiê»cin:*is de seiviço o titkn de RS
N.7"I1W1 cont!»poridc«rc a 25 *.i do VJIUI do cnnrtato onÿmário.
puh-tiindo o va|i»r liluhal do cmciio ar-hiiwdo pata US M.3
D.VTA: 0J'(Kí-'2or;

óo dia II It) 20J 7 c será tcali/arL na CHI.í de leuniõe» (La t.Pl. n.s
Mimú ip.il. íiifmnm-õi-i: 1 7» i 3.-7l-l-1lt) Pditul <t;i -eila du

Prctrinirj

LKIIÿSH.

das OXh

12b

PRhOAO PKESENITAE .V 412UI?

- SRP

J1 A 23«'2017. Ti(*u: Vlentn Precu Pr*! IUMII. tlhjelu: kejíi>:ro de
JAc-çua puni a CoulratAçnn Jc empresa pam uquiíiçú*? C.c niaÿcnats c*
pie>LtL,-ã*l de MrlviitM IIIIILIMIOS, ohielIVainli- Uiciulei ás liivr-ssulutles
taiijiJite em ixõaçáb dc «Ji>> fejac; dc vi:|jic;abili*;4de social cot.i
coricev«iio ue heiieliiMrs evriíTiutis. aíiiloirie itcojiiparilta.iieii;*» c ir-

L?t; (kKttmenio pede oci verificado no endereça eJcfrõ;.tet> bttpi.Avwrv.in jstr*Ertrw&»fcicJí:)J,
l*eli’ r t«Jn3fJ (K'0.i:0J 7ÍN2X0)1USO

Ducúr‘ernu

R1J1HÍ

A<-Àl>

Na I «citavàií \* (JS0-70I? Tumada dc PTJçOS N' ij
PuhliL.uh Dt> Dtãrw O.icnd Elcjiinjco du Municipie dc bei:» ILL
SANTANA, A/.r* III. Edição 5X2. 23<H2H17. Pagitu J2. Diãiiol Hicial
Ju EvtaJo Je Rihia. 21-T)Í> 70 T7, Seção Mitmçip.Oki Diário Olicial da
Uíjlão. Seção
Ji>nwJ boJJu do Jisindo da líatiij.
i>* IÿM.
Ondç sc lê' ” DIA - 14/1IV 2ÿ0
paçina K 2.1
Jciti-se: ’
LUA

- 24.'UF20P ".

Os mreressados poderão oblei maioies mfimyueõe.s rw» Setor

Je Oinpras c Licttaçáo. na Secretaria Muriicipal dc Saúde. no?. dii-H
iiti-ii. ru> horàno das DXb as )2h e de l-Jh is J71» Tílefax: 1M2-433 ?

>•-2 >-f>l>53

Ht 12-

Iri • ih12-MflI.

PRFKHITUR A MLIMCTPAt. DF. (jl OR IA
AVISO Dl I ÍCITAL AO
T<i\í V1)A DP PrtFCÿLS V 3/2017
Sissãt' il.a 0ÿ-' 10-201 7. IfXi uj Sida du ( umisisju. lei. (75* 3('?*)2!3*7.
Objeto. Con trdtiiçào Jc errptcsa espeeia:i7ad.i f\iiq a p/CíDcàci Cí
Serviço Jc KcV];ciJl7av'ái> do tíalticijio ( anio iLu ÀL-UíIS - ( onsimeán
Ju Piet L 2 Quiosques Arie-cmms im Mumcipto CJnul - RS bO.O*.1
Ii:rctlt|<i <ic .‘01
3
MARK) ROBERTO BATISTA RAftftOS Dh VRITIAs
Plviulenl*. :í«; C*-Ulij»a-' II!. í :CJiava.

*

PREFEITURA MUNK’IPM. DF IRIPftBA
AVISO DE LlCITACÃÍI
3/2017
ui: ruivos

JOMAI) A

X

,LS

i-imdinação

do*

el:ihoiijçào cr
On 3(t. l(i 17 us t (

seiviçoi HíJ

viçinai.>

I4H.

Jinpvr-.t-ilA.. 2. d». 'Clcml-J*' Jc lI l>l SJ* ) Mlt AH S/I.RVfN.NkX VIliNDoNLA
l*i ei*,.iei K* d i V i•11ic :/K'

•

P.A 1*7-2017. |ipu: Viin«*r l*f\\t* Ptu ltroi. *ll>jelo RejUMiH d*PKçOí paia lurncciruaitu do umas íunctjuruts. objetivando «lender às
tiecesxidjdes ILLS lámiliai en- siiuaç-ãn «k- «íiti
J»UUI rle xulncriibihilade
social com Our.ccSjàu rlv bcncFcioi cv'enniuiv. vonlunne eco-.npanlumentr» e reÿistm da Si-i-rerÿ: tx Mnninpal Ji- A«wi<iê-i-i.» i- (Vwn* úlv ui icnlu Social e. as quamidcuLv e c'siXicilicÿoc» Iccmcj» desctiuc na Soliciuiçiii de Deÿpeoj. Seccàr* Je Abeilurj: A» lh:<JfJ luvas
Cumissáu PormanÿTiic dc

FUNDO MUNICIPAL DH SAUDE

pnucU* par. u re: operação Jc csirada*

. SRP

UKli :'is líli

27 <le ssieuiln*- .L 2*117
FERNANDA APOLINÃRI*) 4.AJ.DIM1

lulilisl na ccilc. ilc

PREFEITURA MUNICIPAL DF FUU IDFS DA ( UNHA

djÿ

ilj ('wilw-lj.V

Tíviiica r PiesO Objeto,

Piv-uknlc du C-ipvl

A Prctcihiia Mumeipal dç Candçias RA eomumtn qos .n-

teievcadns qje reali/tiri n Preuá» Pieseueial n" íh*2'2(l|7. cttj** *ibjeln
c a AOU1S1UÀO DE VEICULO!? PARA A SEL'Rb IARJA Dfc DE¬
SENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDI¬
MES!O AO C 0NVLNI0 Nÿ:.S232Jtíi DATA: 11 ](>2JI7. Jkv
ráritt. KKjrNi. Maiune» inliumaçile'- e Edital, aluiêi do e-mad.
OvJc.tJnicjmdv'tasiuijjJiaiJ.com c du tc.clonc: t-,IJ 3t*ÇJl-47ttS.

pnirn rt.i S«c:ei*ra» Muracipol de A*<.stej:c:a c JJcnMmsÃmieTiio Ko
ciiil. Sessão Jr Abertura: »•» l-l »X> hora* <!<ÿ <Ji a 1 1 10 ’2D 1 7 e será
ieíllÍAi<1n n<1 «1.1 Jr «uniões Jo CPL na Prelçoira Mynicip.il. IoJomMçõCí: (7>j 32‘ M -1 10. Edited :ui said da ( umivSiV Pcrmarvcne
Je l.uit;»v'ãc*. dav OKh H.S I Jh.

-

31 2()l 7, MlílU OOMKS DO NASCIMKWO M».,
i'mUralti Je
inscm.i sobre a <‘NPJ 11 18H.30I IHKH -*J7. t u1a objclu c L-UIIITJUIS JO
dc íJ»',pi e-ái fen a prtufJvÿa de Servians: Je liKuçáo d< Kr.n cl êti i cevs.
de iluminação, psineJ de ( Í!JJ. sioxatlo» i]mUuCctS é (udoí*
pudfi>ni7ad.> paiu Vií iutCkui da paótociia Nosÿa Senhora dos Pra/ere>
*le OkOK vi 1 5/0» -adi 7 e Deÿl’lc Civico (J7 de Seicr.ibn», JJ Mnnicípi%i de Fnlre ífios • Hjhiÿ \ÿilur liÿ 30 T*J*J.lKt icinqiU'iilJ i'll c
trezínios reais) Dr-iuçi.'1 OrçaDienrária. Pmiera dc ativjdade: LOCíf.
Flcinenlo de Despej-a: í.à.v.O. '9.0D. Ionic 0i> i7. Vij:ciicia
,ue m-llK!ill7. l.ncr Ki<-s. 27 de Setcnhro de 2'>L

PRfFElTUfUA MUNICTPAL DB CADEIAS
A\ INO l)il MCIJ V< Ál»
TÍU SF NC lAi N: «2/1017

-

-

Piv'.-:vk':»le IJ.I < op*’.

PHF.CÃU

AMSl EMPREENDIMENTOS f: SI.KVJ-

ÇOS LIDA Mt. Ínclito
o CNT'J *3.74u 7ÿ5/HXkH 7*J, mju
oiMCift c Coiv.íaiuçúo dc empresa >at;i o Jò;aecinu.rlo e in&u.lação de
diMbõliaii c portai de diviéúrius, para os diverso» prédivis d.i Flcfciiwrn dc Fnire Rjo«.-í?fi Vnjer Ri TXOÿ'.IHÿ íse ent?i c •>ilv'> mil.
sessenta c scrc rcaiM IVnaçffo Oiçtnnenfwi;i P ojehi de atividade:
1M ilí. rilcmanio d< De-pesi;
O.jU.vvWM1'1. J'<nUc*. (>k'4«. Vipínco: (»7;(JÍO.WI7 a:l< 07 UVMI7. Time Rios. ?7 dc Srtsmk v» de
2H17.

-

fiiim VFNT FDORA a tiiipiesa INS FNf jF.NHARlA K1RFI.I FPP
com Vdtoi Ljlcbj] Jc ki 3.42?.I(I7.7Q i tic's lailbôCí v|lU)tioccn(os c
unre c vinco mil cento c ie*.e reais c seteuUi centavos), por atender a

N ' ]X;, quima-feira, 2X de sclcmtro de 2017

-

( outriitonte:

Joúv|uini Cnmciro T>a Sdva
Lv1a feria! Dc* CmislI1H.ÍO I IILI • F.jlji, liuc Mia no t’NPI nic-.M-.óSl.OOUl-bô Otucio do Conaaco' AquiMvãó dc ma'.cnais dilefliH visaiulii aft-mler ãi Oi'i'CsSniddcx ILLS Jirefriarias UliiaH-ifSiK 11Í>
qitc concern;: i nionutençúo pxcVv.nt.va c c»xielii'.i de picLlivx. públicos
e vias púldicas;, hem como .1 reposição du almoxaj itado Municipal.
Valvir plnbal; Kl 7.6'x rtl6.*k) (ties milhões «.ei? cento? c ?Menla e oim
mil e deÿesseiÿ rei-.?*.i. As\innlnr:i: 1 5 'iW'.Til! ”

3

PRF.FETTURA MUNK’IPM DK IH0TIRAVIA
c.NPi: I x; ‘rít !.S2:(KKJIC.I

AVISO DL LICITAÇÃO
PRPÍ.ÃO KKF.SPM lAl. N" 23/2111 7- PM|/R,\
A Pregoeiro <ia PreJcúu/ii Mun dc tbtHirama comunica aos
i
Liteiv-ssodoc que ritumltu JíMNI.I a lieitdçjo nj niod»ln1»it*
7-RMI.-FIA, do Opo menor p*-ço por lolc. 'cAtbi
PfeSc-ncuI N'"
como uhi"o í.miiraiáváo dc **mpre>a pura pjcítaçiio dc SLTVíçOS de
lúnpcvu. petfonivin receMiinenio Je poçi»; artesianos pora mtpbl)l»sàu cV 'ritemHs >imphfici.ik» *le ã|;iiit. na eutta runtl e sede desle
município, «rr«vês da Secretnna M;;n. da Aÿiieylhrra, que será tealizeda i)(* dia 1 1 dc outub/o «1c 201 ai *>$.30 h. tu sal& dc LlC:1av*'Jcÿ
ikcti Prcfciiurn. O «Oral c «s ia:vnin»çdçs podcjjo set aik|ÿ.rulos na
<eJe Ja Prrleilunt J»c X;(iri js 12:(H> h pelo telefone *7 3Míx-kí)«.

a.-,>iujdti Jiÿi(nlniei»te conlormc MR
InfrneMrclurj de

K *1 I MA r. l.N'S SANJfXs
de TJ-SlÿÿOO f. que inrtUui j
Chases Fòblicrta Urnsilein* - ICP-lírasil

*•' Í.ÍDtb?

