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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE F.NTRE RIOS

CONTRATO N°. 049/2017 - DISPENSA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E O SR.
EDMUNDO DOS SANTOS SOUZA.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n° 14.126.981/0001-22, com sede à Rua da Otinda, 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 e o Sr EDMUNDO DOS
SANTOS SOUZA, brasileiro, maior, portador do RG n° 04.276.446-74, inscrito no CPF sob o n°
459.983.375-49, residente e domiciliado na Travessa 03 de Abril, n° 212, Bela Vista, Entre Rios BA, CEP: 48.180-000, denominados, respectivamente, LOCATÁRIO e LOCADOR,
considerando o Ato de Dispensa n° 075/2017, datado de 26.05.2017, com o fulcro no art 24,
inc.lX da Lei 8.666/93, têm entre si ajustado o presente Contrato de locação de imóvel, que se
regula pelas condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
Constitui objeto deste Contrato, a LOCAÇÃO DE IMÓVEL
1.1
RESIDENCIAL, PARA A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO
CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS-BA, sob o regime de acordo com a
Proposta do Locador
1.2.

- O imóvel encontra-se localizado na Rua Paulo Machado de Almeida, n° 30,

Centro, ENTRE RIOS - BA, CEP: 48.180-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

-

2.1 As especificações do imóvel são as constantes em documento anexo a
proposta do locador que passa a ser parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

-

3.1 Pela locação do imóvel, objeto deste Contrato, o LOCATÁRIO pagará ao
LOCADOR o valor mensal de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
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Parágrafo Segundo - O valor mensal será irreajustável.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - Este Contrato tem o valor global de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), e
para o custeio da locação objeto do mesmo, serão utilizados recursos provenientes do
orçamento vigente do LOCATARIO, como segue:

l

Atividade: 2.060
Elemento de Despesa: 33.90.36 00.00
Fonte: 00

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1

- O pagamento será efetuado mensalmente,

até o dia 10 (dez) de cada mês,

mediante apresentação de recibo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1-0 prazo para a locação, objeto deste Contrato, será da data de sua assinatura,
até o dia 30.11.2017, totalizando 06 (seis) meses de contrato.

Parágrafo Único - O prazo para locação dos serviços poderá ser prorrogado a
critério da CONTRATANTE, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, e será
instrumentalizado pôr termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

7.1 - Efetuar o pagamento no prazo previsto na cláusula quinta.

-

7.2 Manter o imóvel, objeto da locação, no mais perfeito estado de conservação e
limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo
por sua conta as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à
conservação de pinturas, portas, fechaduras, trincos, puxadores, instalações elétricas, vidraças,
torneiras, aparelhos sanitários, que por ventura precisem de manutenção.

-

7.3
Não realizar instalações, adaptações, obras ou benfeitorias, sem prévia
autorização por escrito do LOCADOR. Introduzidas as benfeitorias, sejam elas necessárias úteis
ou voluntárias, ficarão as mesmas integradas ao imóvel, sem que por elas tenha o LOCATÁRIO
direito a qualquer indenização ou retenção
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7.4 - Autorizar o LOCADOR ou ao seu representante legai, examinar ou vistoriar o
imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda,
permitir que os interessados o visitem.

7.5 - Satisfazer, por sua conta única e exclusiva, qualquer exigência dos Poderes
Públicos, em razão da finalidade de ocupação do imóvel. Portanto, assume o LOCATÁRIO toda
e qualquer responsabilidade por quaisquer infrações que vier a cometer a esse propósito, e por
inobservância das determinações das autoridades competentes.
7.6 - Arcar com todas as despesas de água e energia.

£

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 - Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o presente Contrato poderá ser
nas hipóteses previstas no art. 78, I a XII
e XVII, da Lei no. 8666/93, com as consequências previstas no art. 80.
rescindido, independentemente de interpelação judicial,

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

-

9.1 O LOCATÁRIO não poderá em hipótese alguma subiocar, emprestar, ou ceder
sob qualquer pretexto ou forma, integral ou parcialmente, o imóvel cedido a esta locação, nem
transferir o contrato independentemente de quem seja o sucessor ou dar destinação diversa do
uso ou finalidade prevista, sob pena de ficar caracterizada infração a este contrato, com a
consequente rescisão, pagamento de multa e retomada do imóvel ora objeto de locação.

-

9.2 No término do contrato, O LOCATÁRIO se obriga a entregar o imóvel livre e
desembaraçado de coisas e pessoas, no estado em que o recebeu índependentemente de
notificação ou interpelação judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação o que
somente será feito por escrito.

9.3 - Os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel locado, bem como qualquer
aumento dos mesmos, ou novos que venham a ser criados pelo Poder Público, serão de inteira
responsabilidade do LOCATÁRIO, a partir da data de assinatura deste contrato, que se obriga a
pagá-los em seus vencimentos, com exceção do IPTU-imposto predial territorial urbano, que
ficará a cargo do LOCADOR.
9.4 - O LOCATÁRIO será responsável pelas despesas e multas decorrentes de
eventuais retenções dos avisos de impostos, e taxas, e outros que já incidem ou venham incidir
sobre o imóvel objeto deste instrumento, pois se compromete a devolver ao LOCADOR os
carnês relativos ao pagamento das taxas e impostos previstos nesta cláusula, devidamente
quitados, imediatamente após o pagamento total ou parcelado do débito.
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9.5 - As partes desde já concordam que todos os atos que impliquem procedimentos
extra e/ou judiciais poderão ser efetivados por meio do que dispõe o inciso IV, artigo 58 da Lei
8.245/91, ficando assegurados ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela
legislação que vier a ser promulgada durante a locação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de ENTRE RIOS para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões decorrentes da execução deste contrato.

&

E por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma.

ENTRE RIOS, 29 de maio de 2017.
&tr?

EDMUNDO DOS SANTOS SOUZA
EFEITO MUNICIPAL/ LOCATAI

TESTEMUNHA
CPF: Up/9. £PJ2jL

-f
TESTEMUNHA 2:
CPF:
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EXTILVTOS DE Cl»NTRATOS

CONTRATO DE N*<Wtt20P. TECTENCE TECNOLOGIA E SER*
VIÇOS LTDA. inscrito sobre 0 CNPJ: 04. T*5. “ifr. CMJt> l- 7tv. cujo objetu ç n conmtuçito de vrv.pgs funnaia < tiiformaN da tgxkullurii
familiar t de eir.preendedi'rA faisv.limes mniLv. visajidn u iiÿuisiçãn
de gjnrms
pried 3 pc-epai-açãn da alirrientitçàn escola:'
adquiridos direta mente da agricultura famdiar obietivando atend i mçoa LFT [1ÿ47/2009 FRFSOLUÇÒFS 3&.'2MJ9. M/2012, 36 2013 P
04ÿ*015 DO FUNDO NACJONAL DE Dh&LNVOLV |MtN JO J>A
EDUCAÇÃO FNDfc part o propoma oacioiuvl de alimcnlaçÃo c&LOIAT ruis unidades «seokrcs da rode municipal ik cniinu do mu*
nieÿio de Ectie Ru* * Ba. Vrlor Ri 3il4.4J4.90. Vigência de

-

M.05.2J1I7 a 0K.05.20lX.
CONTRATO DE N* 027'2017, AÍLION CORREIA MARTIN'S M0.
ip<cri.to .ÿobra o CNPJ: 07.21S.337/0001*6 <, cuj» objeto i COtlUataçàu de trmpiasa para u fOmunmaam tie ciuibiliàrio. para utender
m nei.' e vaidade» lln Secret ur ia de AMiMcncla Suciai e Trabalho, do
Momcípío de Entra Rios • Bahia. 'Mi.or RS 25-494,00. Viÿêneia de
29.05.2017 a 29.07,2017.

*
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CONTRATO DE N" 02*2017, B S SIL3'A * E1*P, iwurito sobre o
CNPJ; LLIZT.PílAlJOOf-íO, eujo otjcid é a ixmiramçao de empresa
espoe ializada em imunização e eoniuoke de pragas urbanas com atf
çícteíic qvSmícft era dcdctirtçfio, dcscupimzaçlÿ, cfcsinscriviçáo c bmpç», dcãiídccçto química c dtóincruaiaçio dc Ksctvatórip e eoL\as
dc ápun CM prédios da Secretaria Murudpal cc Educação, enformo
anéxó Jl daa Cnidíiíles, do Município de Tture Rios Bahia Valot' RS
74-206.. Vijjé.wi« de 12 05.20r a 1107.2017.

-

CONTRATO DE N* 029/20r. TATLANA PEREIRA MOREIRA
MC, foscriia
P CNPJ; 0n.74 2.99 h00 01*51, cujo objeto ê 0
iaratratação de empresa para realização ca cri.ifereneia municipal de
Awistóocia Suciai a se-; realizada no dia 30 de maio de 20 1 7. Rttm
como rcalíwção do tvenro Faça Bom» in de inaio Combuie a Abato
ç Evpiortçío Srtunl Jc Acol«ucHc neste momçípio. Vato' R5
39000,00. Vifiòicia ile lú.05.2017 a la.07.2017.
CONTRATO DE NU 03Q/20I7. AUMAZEXÍ VL COMERCIAI DE
AUMENTOS LTDA Mí, inscrito sobre u CNP.T 27.fnJ5.l09/WL>l09. cujo objeto c aquisição dc gcucros alimcnricio, para ntmidÿr os
nccc«icW':* de Secretaria dc An*ijtãnc:a SOííòí C Trabflliio. dk> mu*
nieipio dc Enlro Rio* Uahia. Valor RS 77.899,58. Vjpnjcia dc
29.05.2017 h 29.11.201'.
CONTRATX) DE N' OÿOP/DlSP, 0 R DE ALCANTARA - ME.
inscrito sobre \| CNPJ: ZTÿbb.íílfOÓtíbKÍ, cujo objeto é amtntuiçào
de empresa pÿrj realização dst inaujjuratao do CRAS de porto de
Sauipe 4-a C4'&5 e do serviço de convívè-cia c fortalecimento dd
VÍnc-jlôí - MTV (te iabaúma era ll*05. Valor: R$ 4,800,00 . \3*
gincia <h 04.65.2017 L 04.07.2017.

-

CONTRATO D£ N* (HV/íOlÿDTSP, EDMUNDO DOS SANTOS
SOUZA, inscrito sobre O C?F; 459.9Í3.375-4P, CUJO Objeto c -o;ação
dc úoòvcl icsukuÿiaJ. pa» a cocuDuidacc da funúkinãmcnto do uni*
dâdc dc ccnsclbc luiclár dc ruunicípic de Entre Rica - JLiuhio.. VaJor
R5 10.200.tl0. Vigdncia dc 29.05.2017i 3(1.11.2017
CONTRATO DE Nú 050 2ai7/DlSP. NADJA MARIA ALV ES DA
SILVA, ia*oriiO sobre o CPF: 223J13.445-15. uuje objeto c loeução
dc imóvel, para lUttaioiuuucuto do PSF Lacti RÃbcLc cm Puro du
Sftuipe, c qual a Tendera ax Tiecraiddades da Secretane MunicilWl de
Saúde no murticíptfi de Entre Rios Valer: RI I2.ft90.ll0. Vn(éneia de
3ii.05.203 7 3 30.ll.2VlT.
COSTRATU DE N* 4*5 1.*2«)17ÍDIS-R, MAftt/OS SERlilU MAT HA*
DO SJLVA, ius»TÍu> sobrv « CPF: 477.2)IQ.6tk5-97. cujo objeto i
locação de tmmçl, pani pnipurdonar a continuidade tx> fgncinnnmen» da unidade dp SCFV Serviço de Convivência ç FortalçcmtBiito d* Vínculos do CR AS - Centro de Referêndn de Aaisténciu
Bahia. Vatcr: HS l3.5fiO.00. Vtgdncia dc
Socttd dc Subaóoia
31.05.2017 à >1.12.201 /.

-

-

CONTRATO DF V* 0: 1 20: 74STX. com o VIEIRA F SILVA ADVOGADOS ASSOCLADOS LIDA Mb. inscrito sobre 0 CNPJ iV
10.530.9 15'OOfH- 62. cujo 0 objeto contrAlaçftó dc empreti paru prestcçâo dc serviços advocmlcios dc plancjamcíiio urbano rnii jçdcs
consuburia ein ádmiiústraçio t assesiuw jurídico tiibulan*.
dcxemralvimeuTi» municipal; increment! 1 das receita* ntunicipais com
a cobrança ir divido atoa; mndernizacão du ndmiitísTração pública
municipal, VaJor RS í 4-4 -0Óíl,lK>- Vidência coi-tratiul de [f2.V5.?0‘ 7
até

0

02/Ú>í2OlS.

CDNTRATO DE W ft I/2ÍJ 1 7, MERC X MIX COMÉRCIfl DE PKíb
DITTOS LTDA ME, inscrito sofre 0 CNPJ: 22.934.009/U00 1-U2 , cujo
objrw- ê D contmtaçãú de empresa pJnl o foirtecirrten lo de
ídimcacicio:: pma ouratter uo proipuRni ck idlnsctitução CSCUJIL' aai
unidades cy.olarcs do município. Valor R$ 107206.09. VigêRci» dc
25.05.2117 1 25.05.201S

CONTRAIO DL N* 01-2017-H. COMERCIAL ROS.\XlO LlKLLl.
inscrito sobre o CNPJ: 06.99 8.324MX11-47. r«rjo objclo t o con*

rtliçío dc rmprÿpnrt 0 foraccinurjo cc ftfarros alimcnilcios pBra
de sSiraenraçao escolar IWA unidades escoloret ív>
afMJder 40 -i-ngr-ma
*
miuudfw' Vn‘.,r R5 563 93?.?<l vÿêutía de 25.05.2017 a
25 .135.20!*

3

CONTRATO DE N" fJtJ :01T. TECTENGC TEl'NOl.OC ÍJA L SER¬
VIÇOS LTD íriAC! íto «obre D CNPJ: 00.632.068.0001-93. cujo ob¬
jeto e o cootraução de empresa para prestação de «<raiçof> cfo locaçío
de «pa.rtsiv.0ii <íe ur caudjcupnado lSPLITS F ACTS) e psctiçio de
serviço* Í1D maiiuimifiiciiu JWtoeiltrv* e vorrelivu ;;os andirelhtu, de a:conrficio«i*do dc propriedade da PrcfcinjTu Municipal f>c Fncrç Rins
:'Ba. V4Irt RS 4j6<líHJ.ftíl. Vijçênã;'. de 30.il5.2U 17 :«M1.V2«1X.

„

DF.SI-ACHOS no PREFEITO
tm 18 <k lulho dc 2i>l7

Ratifico

fulcro

110

a Dispen» dc

licit&ç&t> iob

0

MIADA D£ PREÇOS i>'
Objeto: (.'antmtHção de emprusa paru evecvçio de obras- r sor\içiK<Ee
cnccuhma remanescentes dc *M unidadoa básicas dc saúde iUBS> nas
localidades Oe Pwfto ce Suuip*e, Distriu> Suhaiiina. Dwlrito Sitio do
Meio c Lotcamcnió doi Pune KínArips Públicos, coofofmc tomtô dc
com ênio n*. t <72 K417-2 1/15. do Município de Lntre Ri«*s - Bahia.
Rtccbiincmio dc envelopes c abertura no dia U/0B 2017 ás
O
edilal evlari i disposição JVJ xsde da preferturo, da< Dí<h ás I2h,
criuado na tua da Olinda. S/N. Jbnirc Rio* Bahia. Maiorei infnrmnçAei Tef (75J 3420*3331.

-

Diapcnaa dc Licitação iri 055/2017
Ratifico a Dispensa dc licrição sob o n" 055/2017, com
úilçro no An. 24, Jnciw 11, d.i Ld 8.66t>''!#3. um fi\ L>r do PRETO
MÓVEIS CO R MtRCÍ AL LTDA , in«ri to çobre 0 CNPJ:
21.588.20949001-98, Cujo objeto c coalraioçíU» da eiupreta especia¬
lizada para 0 fornecimento de eletrodoméstico e portáteis para o
hwpnai do Município de tjitfre Rio* BA. Valor: Ri 7/34,00

Dispeu&fl de Lcciraçâu n- 57/2017

un 037/2017,

cor»

Art. 24. hlci»'» li, dn Lei 8.666.93, em favor 1L1 FAR-

-

MACIA MULTI LTDA
ME. inscrito sobn: o CNPJ.
IKÃXI.firifl/OflftMS, cujo objeto é itontraração de empretó especiaILíÿda pan o ifomccirarâlto dc rocdréamcr.tc* dc UíO continuo par* o
município, Vtflof. RS 7.R27.4Í*.
Dispensa dc Liçilaçãu nJ 65/20 1 7
Ratifico a Djípenca de licitoçid «>b P JI" O65/201T, com
tplçro no Ari. 24, Trjciso 11, da Lei 8.666/03, cm favor do BARBARA
C. MARTINS J.N FORMAT] LA
0PP. inscrito sobre 0 CNPJ:
I2.Q-W.73.5/OOQI-(J4 cujo objeto é cumrataçílu de empresa para 0
fornecimento de equipamentos e materiais dc infoonátn;:?, para »sccretanas do Saúdo e .\nristcncra social c trabalho do município dc
Entre Rins. V&.i*r: RS 7.X27.ÍW)

PRFGÂO PRF5»r\í 1AT. V 3>/2#17
Obictu: Codoamçào Je empresn para 0 fomceimcnlu de
c material permanente ivti’4 0 lw»lfital UVanieinal PROFESSOR
T
EDOAR SANTOS. PSf CIDADE NOVA. PSF LOTEAMhNTO FUNCTONAftlns HTBLICO. TSF rORTO DE SAVII'E E 1*SF SUBAÍL
MA. umlôimL proposta dc aquisição dc equipamento* do tnõmicrio
da Saúde. Rei-ebmwntO Je envelope* « abertura riu dia Q7/0X/2OL7 A*
Mb, O edital estar A á disposiçAo pa sede da prefeitura, das Q8h ia
12b, xiluiUo na Run da Olinda. s/n. entie no.i * Bahia. Maiorr*
tnJannaçôci Id C?) 3420-3.1.3;.

Lr.irt Rb.'*-BA. 25 de iwlfao de 20P
CLFTTON LUIZ PEREIRA FLORES
Preijoeiri-

PREFEITURA MUNICIRU DE FEIRA DE SANTANA

-

Dispensa dc Licitação o1 66/2017
RiUllcCu d Dispenso dc Eitrinçâo sob o o'* 066/201“. coru
fulcro no Art. 24, Incido TT, da Lei 8.66693, em fovor do D R DE
ALCÂNTARA * ML. inscrito sobre 0 CNPJ:2T4te.5<M 0001-Mr uuju objeto é CortTiULlçío de empresa pjra r«j'.Í7,ição da maugUrtção do
CRAS dc puitu dc Sauipc dia W'Õ5 C do serviço ck comivciiCia c
fortalccimc to dr vincului SCFVT de SlibcOma em I! 0f
Dispensa dc Licitaÿo

fulcro

AMSO DF LKTIAÇÂO N- 200/2017
CONCORRÊNCIA PCHL1CA N‘ 51/201?
(3bjeio: Cgntiutnçio dc empresa para eucaçk rm wutiLrr continuo.
dos -«erviçcii públicos eMencíais de nunuicncSo, coinervãçlo e limIJcrt urbaiw, <ía cidade dc Fein. de Santana. Tipo: Menor Preço. Data:
3L 0H. 20 17
!>Xh30 Local: Salão de Licítaçúe», AT Sampaio, il"
344, Centro. Fdital no site: wÿ-w.fciradesaiitana.biLeov.br. Informaçiies no Depailamenui de Ucit&cio e CuniratON, miwrno endereço, ll<W
dias úteis, das 09MXf às IZhWJ tta» l4hW à* 17T.OO. TcJ.: ?5 3602
K 345/83 33.
Feii a Je SaM-uva. 2í ds julho de ?l>'7.
OSMAR1Í1 DE JESUS OLIVEIRA

nr 74i‘2017

]ÿIKSII|«UC iJa C.'Fi.

Rvaifivj a Diapensiit de licitação Sí.RJ O n,f 1174'' 201 , ooui
00 Art- 24. Jnciao tl. da Lei R.6Wí93. out favor do SIDJVLY

BEZERA TORRES - ME. inscrito sobre o CNPJ: 08._52K.X3l.OOQI42. cujo objeto 6 contratação dc rmptcw para prestação dc serviços
de locução de sanilãrins (]|timk'na para evento (fe siirf, erli Porto de
Sawpc noa dias 1 3 c 14 dc maio dc 2QI7. 1 S dc maio SfcM AS, dia 27
dc maio canta Sauipe no município de Entre Rios Ball ia. Valor: Rí
14.874,00.

Dóipcfisa dc Licitação n: 75/2017
Ratifico a Dispensa de beifação sob o n" 075/20P, corn
fulcro no Art. 24, (nc]\o X. da Lei 8.666/93. em favor do CDMUNrXJ rx» SANTOS SOU7A. inseriro Sobre o CT»F:459.983.3?544, «jju objeta ê locação de imóvel rwidendal. para a c*.M(iuuidade
do fÿrtCioilOmcolo dj unniidc do conselho tutelar do município dc
Entre Rins - Bdiia.
Difipertii de Licitação nT 76/2017
RaiiHoo 1 Diapcam rl,s Ltcílação sob 0 n“ 076/2017. cora
foljro no An. 24. litÿo X, dâ Ixi 8.666/93, etn favor da NADJA
MARIA ALVES DA SILVA, instnlo sobre a CPf: 223. 3] 3.44.S-] 5.
cujo abjem C locação dc oróvcl, para ftmciunaincnio do PSF Lacrt
Rabclin cm Poro do Síuipc, 0 ijual atendera as necessidades da
SecretariL Municipal de Saudc no município de Fnlre RÍOS.

Dupctisa dc LidUíçãn n‘ 77/20)7

Ratifico 4 Dijçieiiau de JivitaçSi» *ib u n" 077/2017, ixxn
fulcro no Art. 24. liieiio X da Lÿi R.riófi/Çÿ, cm favor rto MARCOS
SERC.tO MACHADO SJLVA. iiwcrito *4hu *» CPF:47' :x.6Q5-97.
cujo objeto c Jocação dc mtóvd, paia proporciona: ,n continuidade do
tiinekmamenTo da uilid,ide do SCFV - Serviço de Convivência e
Lonalccimcmo dc Vínculos do C'KAS Ccu'.m do RcJcrcncia dc
Assisíctu-ia Social de SubaiimB - Bahia.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo

n" [>2920T7MII, ConOstanie: r\(F&.FuiKfi> Municipal Je
Saúde dc feira do Santana, Objeto: O contraio a' 0"920lóllll ora
E. Jii3jr>. com vtfor global de RS 5d.976.0i) (cinquenta mil, novecentos
c sc' cala c veis reais), será prorrogado pelo período dc J2 (.dooc)
menes, a contar do «u termp fmal. referente em período de
22-04-2017 í 21/04/2018, dc acocda com o auanlo conUnaJc nos
autoí do processa n° 17204/1?, parecei' nÿ 6IOÿrQM/2t)l7, que r»dc

fura proferida pela procuradoria Geral do Município. Contratada:
Nonccstc Sícrylav lavanderias Lida FPP, Data dc Asrino fura; 2D Je
Abril de 2017.

RETIFICAÇÃO

Na DKPENSAÿ DE LTCTTAÇÀt? N1 552-2017-1 IT Publicada
ua Ehuno Oficial LtcfrOnico du Município dc feira du Satitamt Ano
IU, Eíliçifi 535, IS/IJ7Í30I7; DíOTK) rificial da Bahia, «eção munictpú». lolha 3. [8 dc Julhn clc 20i7; loitul Local ,lòlha 8. CLA5Sl VENDAS, IR de LXhode 20H. TVibunii du Bahia, fotha 11, Qrair
111. 19/07/201 7 c DOU n” 1.36. iciçs - foirt. 18 dc julho do 2017: Onde
S5 lé: "DISPENSA DE LICITAÇÃO 7>P 552-2017-111 *. Tcirse
"DISPENSA DE LICITAÇÃO N* 570-2017-1U.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
AVISO DF LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N- 10017
Kcpublicação

-

Dispeiióa de Lícilação n1 82/2017
Ratifico a OíhpcDV de licireçÃo sob o n" 082/2017, com
fotero no Ai;. 24. Inciso fT. do Lei 8.666.93, em favor do DF.RNF.
RIOS VIDR ACARTA LTD A ME, inscrito wbre 6 CNPJ02.734.5d5/t)00l-ií. cujo objeto c contratação de cmpre-ii peru forneuureilto dc ojmãtio lipci huNpitalar para atender os ilepuuidus di;
crformaria <|u fmiriiti ntciyiiw.to i Posto du Souipot 0 Hospital Munlcipal. Valor: RÍ 7 si lift,W

CUZIO Ft RNANDES TUJDTtrOOT» StMÒEri

AVISOS DT l ICTTÿÇÀO
CONCOMKÉ.NClA V 2Í2BV

Lite documento podo >?r verificado uo cndcrcçu cletrtquco bttp:/ris-\s\i-.'tuÿwiróMt&iilí»lcldml,
pelo .Ikljgp 41032012072600 1 59

O Município dc Gaitou. AVISA aos interessado*, que reaheart TOMADA DE PRtÇOS N* 1/2017. dia I DV08 17. ns
t-rde da PMG. R. Mnnod L. da Sihi, 20, Ccmro. Objeto: Serviços de
6w. exectiçio obras dc conclusão tk uma USF-Unid Saúde F&milia.
i.’.jorm

PMG. TEL.: (?3> 3254-0386.

G írtíit. 25 de jullm de 3017
D1ERLEJ SANTOS DE SOUZA
PitAiJtulB da (TL

PREFEITURA MUNKlfÿL DE GA.VIÀO
L.VIRAT'D íft CONTRATO

Objeto: < 'ÿnUntoçdo de empreÿ espev-ieliaoila pura « cutoucòu de
serviços de Aigenhgtria pjira mímutenção c conwrvoçao dos prédios
piibliw* wb resputuaibiliiíode da Secretaria de Educação * Suudc J<J
MUNíCIPIO dc LuUc Kioi Bahia. Rcccbinrento dc envelopes c aber¬
tura mi dia 2S'M;2017 ãs 9b. f> editar! estará ã disposição 11ÿ «de db
íTefcitur». 'las 08h ãs 12h, situado na Rÿa da Olinda, Sfo., £na'c Rics
- Bahia. VtaiíibfS iufornmçòeí Tel |75) 3420-3331.

-

159

fS&tV 1677-7069

Resumo Ju l/ontrutv n" Q93/2N17 - Tomada de Pirçu n*
Í>n2;20l7. Contraiada, CTM Conslruçõcs c Locação dç MéHuiniK c VCWMIUS EIRELI EPP • CNPJ l?.6i K.IUIJ/IHMH-96.
Objeto: conrrataçlo dc emprow cspccialúada no ramo dc
e engenharia civil paru realizar a ieeuperav'áu
ev
tradas riiinsU. tcnaplcnagcm c cncascalhanicnto noste mi»de G jvtão/Ba. conforme cuuata nu Prucesm Admh

-

TXxumcaw ftuioado oigitalnentc conforme MP n' 2.200-2 dc 24/08ÿ001, que institui a
JnfrtieÊiraLura dc Chase» Públiosa Brasileira * lCP-Crasil.

