ESTADO DA BAHIA

1’REEF.lTl RA MLMCIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

CONTRATO 050/2017 - DISPENSA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, D R DE
ALCÂNTARA - ME.

1

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
na Rua da Oíinda. s/n°. ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número 14 126.981/0001-22, neste
ato representado pelo Prefeito, o Sr. Elízio Fernandes Rodrigues Simões, doravante denominado
CONTRATANTE e D R DE ALCÂNTARA - ME inscrita no CNPJ sob n° 27 486.558/0001-85, situada
no Loteamento Familia Cruz, s/n° Centro, Entre Rios - BA, CEP 48.180-000, neste ato representada
por DOURILENE RAMOS DE ALCÂNTARA, brasileira, solteira, portadora do RG n° 12 119 980-02,
SSP/BA, inscrita no CPF sob o n® 827 537.685-87. doravante denominada CONTRATADA, celebram
o presente Contrato de prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei nc 8.666, de 21 de junho de 1993, as quais as
partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Destma-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre os
contratantes acima mencionados. oDjeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA
INAUGURAÇÃO DO CRAS DE PORTO DE SAUÍPE DOA 04/05 E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE SUBAÚMA EM 11/05 conforme solicitado no
processo administrativo n° 170/2017
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1

UND

DESCRIÇÃO

ITEM

VALOR UNITÁRIO

QTD

;

VALOR TOTAL

:

Ornamentação do espaço do evento. 30 cadeiras
plásticas 05 mesas. 20 melros de malha, 05 toalhas
I para mesas plásticas 03 toalha para forrar móveis e
mesas do CRAS de Porto da Sauipe. 01 toldo de 4x4

.

SER

i

R$

1

1.150.00

RS

1.150 00 i

1

para 50 pessoas

2

incluindo dois tipos de
Coffe breake
salgados. 01 tipo de bo!o. 02 tipos de succ café e
água minera!

3

Ornamentação do espaço do evento. 30 cadeiras
plásticas. 05 mesas. 20 metros de malha. 05 toalhas |
I
para mesas plásticas 03 toalha para torrar móveis e l
mesas do SCFV de Subauma. 01 toldo de 4x4

SER

A

Coffe breaxe para 50 pessoas incluindo dois tipos de
salgados. 01 tipo de boio. 02 tipos de suco café e
agua mineral

UNS

UND ;

50

j

RS

25.00

RS

1.250,00

R$

1.150.00

RS

1.150 00

RS

25 00

R$

1 250.00

RS

4.800,00 j

i

:

|

1

:

50

i
TOTAL
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1.2. - Ficará a cargo da CONTRATADA todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os
demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto acima indicado
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. - A CONTRATADA se obriga a

e no termo de
secretaria,
requisição
da
referência constante do processe administrativo correlato, conforme
b) Assegurar a boa qualidade do serviço.
c) Prestar o serviço contratado de maneira satisfatória, não cabendo ao
CONTRATANTE nenhum ónus além da proposta apresentada;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento do CONTRATANTE
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio
consentimento do CONTRATANTE.
f) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente
dispensa de licitação:
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo
de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
a) Prestar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato

I

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a.
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a devida qualidade do

serviço contratado através desta cártula;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas peia CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando nestes casos o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a
apresentação da novas faturas corretas:
d) Notificar por escrito á CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas
neste Contrato:
e) Declarar os serviços efetivamente prestados,
CLÁUSULA QUARTA

- DO PAGAMENTO

4.1. - O valor global do presente contrato é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais), constante da proposta integrante da dispensa, aceito pelo CONTRATANTE, entendido este
como preço justo e suficiente para o serviço, objeto deste instrumento, sendo o pagamento efetuado
integralmente ao final da execução deste contrato.

4.2.- Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro
do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura a contratada

Vil-"
::,k.
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deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de
regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumpnmento das condições
pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA
adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentaçâo da fatura, devidamente corrigida.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penaiidade ou inadimpiència. sem que isso gere direito a roaiupte de preço

Cr

4.3. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das
situações previstas no art. 65 da Lei n° 8 666/93. e em seus incisos e parágrafos, ser alterado,
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo
extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa ofcial.
4.4. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso,
serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo
Governo Federal.

4.5. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos
serão reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço
proposto.

- A empresa contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o
reajuste, acompanhado de requerimento.
4,6.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

c

5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob
pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - Este contrato terá prazo de 02 (dois) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÃO DE RECURSOS

-

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentaria:

7.1.

Projeto Atividade. 2.064
Elemento de despesa: 3.3.9 0.30.00
Fonte: 29
Projeto Atividade: 2,063
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Elemento de despesa: 3 3.9 0 30 00
Fonte: 29
CLÁUSULA OITAVA

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE.
respeitado o devido processo legal, e sem que assista á contratada direito a qualquer indemzação,
nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento,
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas
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 motivos, a
contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos objetos efetivamente entregues e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanções
cabíveis, nos casos enumerados nos arts 78 e 80 da lei n 0 8.666/93, alterada pela lei n.° 8.883/94
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1. - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como
qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA,
de seus empregados, prepostos ou subordinados

-

A CONTRATADA declara haver levado em conta, na
PARÁGRAFO PRIMEIRO
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos
sociais e todas as despesas incidentes sobre o objeto deste contrato, não cabendo quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma
da legislação vigente, quando comunicados ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

-

PARÁGRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes
da prestação do serviço que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços, valores
correspondentes a quaisquer tributos encargos, emolumentos contribuições fiscais e para-fiscais
não incidentes sobre a contratação efetuada tais valores serão imediatamente excluídos, com o
reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA

U'ii/v;
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CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENALIDADES

10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-â, no caso de madimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, se for o caso. de acordo com a Lei n° 8.666/93, em sua atual redação,
apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre

que ocorrerem pequenas irregularidades, para as

quais haja concorrido.
b) Multas de até
b1) 0.20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, até o trigésimo dia. ou nos prazos parciais das Ordens de Serviço, limitadas a 20% do

valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso
superior a 30 (trinta) dias. limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprímento das normas do
contrato.
b4) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do
valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na alínea anterior.
c)

10.1.1 - O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de
reajustamento de preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
As multas previstas na alínea ’b" desta cláusula poderão, a critério da
Administração, podem ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do
grau da infração cometida pelo adjudicatário.
10.1.2.

10.1.3. - Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do objeto, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente. a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.
10.1.4. - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

10.1.5. - Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido
pela
concedidos
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar
de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados a Administração Pública Municipal ou
cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.

élm?
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10.2. - A penalidade de declaração de midoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais
penalidades serão de competência do Secretário solicitante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO
11.1. - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial no prazo
máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a
Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, a dispensa de licitação n° 066/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca
de ENTRE RIOS, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral
cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título

E. por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de
iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais
efeitos

ENTRE RIOS/BA, 04 de maio de 2017.
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N° 142, quarta-feira, 26 de julho de 201 7

Diário Oficiai da União

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO DE V 001/2017, TECTENGE TECNOLOGIA E SER¬

VIÇOS LTDA. inscrito sobre o CNPJ: 04.765.72613001-76. cujo obé o contmaçto de grupos formais e informai» da agricultura
familiar c de mtpreeúdcdoret familiares rurais, vkando a squUíyáo
de gãncro» alimeotíeio» para a preparação da alimentação escalar
adquirido» diretameme da agrieuttura familiar objetivando atendimen¬
to LEI I!947'2009 E RESOLUÇÕES 18/2009, 14/2012, 26.2013 F
04/2015 DO FUNDO NAHONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO •FNDE para o programa nacional de alimentação ocotar na» unidada» etcolsres da rede municipal dc ensina do mu¬
nicípio de Entre Rio»
Ba Valor RS 384 414,90. Vigincia d<
M.Q5.20l7a 08.05.2018.

J«o

•

-

CONTRATO DE 7T 027/20 {7, AILTON CORREIA MARTINS ME,
inseri» sabre o CNPJ; 07 215 337/0001-65, cujo abjeto c a contraaçia de empresa para o fonrectmeoto do mobiliário, p«ra aieudcr
a» neceiaidadea da Secretana de .Asimência Social e Trabalho, do
Município de Entre Rio» Bahia- Valor RS 25.494,09. Vigência de
29.05.2017 t 29.07.2017.

-

CONTRATO DE N* 028/2017. B S SILVA

-

EPP. inscrito tobre o
CNPJ: 13-327.586'QOCMO, cujo objeto i a cor.trataçio de empresa
especializada cm unununçio e controle dc praga» uibana» com ati¬
vidade química em dedeiizâçSo, descupbizaçào, desmietiztçio e lim¬
para. de»mfecçio qui'mica « desincrusuçio de rescrv&tono e caixas
da água do* prídio» da Secretaria Municipal dc Educação, conforme
aa«o I! du Unidades, dç Municipio de Entre Rios - Bahia. Valor RS
74,206.. Vigência dc 12.05 20t7 a t2.07.20l7.
CONTRATO DE V G25;2íH7, TAVUNA PEREIRA MOREIRA
ME, inscrito sobre o CNPJ: 08 .762. 991 0001-51, cuja objeta c a
úoturaaçãL: it empresa para rcajjz&çãa da confercr.cia municipal de
Aiustência Social & ser realizada no dia 30 dc maio de 2017. Bem
como realização do evento Faça Bonito J 8 de maio Combate a Abuso
e Eaploraçia Sexual de Adolescente nesto município. Valor RS
39.MQ.00. Vigência de 1 6.05.2017 t 16.07.2017.
CONTRATO DE N* 030 2017, ARVAZEM VL COMERCIAL DE
AUMENTOS LTDA ME. inscrito sobre o CNPJ: iTíW.fslÇ/CMXncuja abjeto 6 aquisição dc gêneros ali.ncniieio, pam axnder as
necessidades da Secrçiarij d; Assistência Scci.il s Tratxilha. dc municipio de Entre Rios - Bchia. Valor RS 77 .399,as. Vigência de
29.M.2C17 a 29.i.,2úr
CONTRATO DE NP IJ5U.C0‘.7DISP, D R DF, ALCÂNTARA - ME,
inscrito sabre a CNPJ: 27.486.558/000! -85, cujo 'bís:oiccmrataçío
it empresa pare realização da inauguração do CHAS fie porto de
Sauipc dia 04.1)5 e do serviço de convivência e fortalecimento de
virculCM - SCTV de Subadma «r. 1 1/05. Valor. R$ 4.890,00 . Vi*
gíncia de 04.05,2017 i 04 .07,201 7.

09,

CONTRATO DE N* 049/2017/DISP. EDMUNDO DOS SANTOS
SOUZA, inscnto íúbre o CRF: 459.983 375-49, cuja objeto c locação
da imóvel icridenctiL para a «ramaiidade do fancianamemo du unb

-

dadff do conselho tutelar do município de Entre Rios Bÿhia. Valor:
RS KL2M.rJ0. VigfecU de 2905-2017 à 30. f|.2017..

CONTRATO DE V 0502017/D1SP, NADJA MARJA ALVÿES DA
SILVA, rnscrito sobre o CPf; 223,313.445- lí. cuja objeta 6 locação
dc imóvel, para Ameionamento do PSF Lacre Rabello cm Pare do
Sauipc, a nual atendera as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde no município de Entre Ria*, ’ÿfalar: RS J 2.000.00, Vigência de
30.0520i7 a 30. 11.2017.
CONTRATO DE N1 05 1/2017.D1SP, MARCOS SERGIO MACHA¬
DO SILVA trrsemo tobre 0 CPF: 477.280.605-97, cujo objeto é
locação dc móvel, pera proporcionar a continuidade do funciona¬
Seiviÿo dc Convivência e Fortale¬
mento da jnidade do ôCf V
cimento de Víncutoi do CRAS Centro de Referência de Assistência
Social de Subaúma - Bahia. Valor R$ 13.500.00. Vigcucia dc

-

3i.ft>.20l7i3I.:2J017.

CONTRATA DE N* 01i/2017/INEX. com o VIEIRA E SILVA ADVOGADOS ASSOCLÿDOS LTDA ME, Inscrito sobie o CNPJ n°
10.530.9 IS 000 1-62, «ijo f» objeio contratação de empresa para pres¬
tação de serviços advócaticios de planejamento urbano nu uçfte*
fiscais; cor .ulioria cm administração e auessoria jurídicu trihuliria.
dC9CQvolvi;:.cmo municipal , incremento da» receita» mumeipai» com
a cobrança .ta dívida »uva modemriação da administração pública
municipal, faíor R5 l44.0CC,tiCf. Vigência conuntual dc 02/D5/20I?

ai 0 D2.Q3 :cn a

CONTRATJ DE N’ OJ-2017. MERCAMIX COMÉROO DE PRO¬
DUTOS LI HA ME. inscrito sobre o CNPJ; 22.934.OO9/OC0I-O2, cujo
abjeto 6 o oonTratação de empresa para o fornecimento dc ijérrr<*

-

Scçào T

CONTRATO DE N4 013/2017. TECTENGE TECNOLOGIA E SER¬
VIÇOS LTD A. inscrito sobre o CNPJ: 00.632.068/0(103-93, ciyo ob¬
jeto é o contratação de empresa p«ra prestação de serviços dc loteio
de «parelho» de ar condicionado (SPLIT'S E ACTS) e preta
de
serviço» em manurueiição preventiva c corretiva no» spairelha» de ar
condicionado de propriedade d» Prefeitura Municipal De Fein* Rios
Valor
de
/Be.
RS 436.CW.00. Vidência
3C.05.20l 7 a 30 05.2016.
DESPACHOS DD PREFEITO
Em J6 de julbn de 2017
Dntpcnfti de Licitação n* 055/201 7
Ratifico a Dispcr.ta dc licitação snb o n‘ 055/2017, com
Wpro «D Art. 24, ITIçí» TI, de Lei 8.666/93. em favor da PRETO
MOVEIS CORMERCJAL LTD*. toscrito sobre o CNPJ;
21.586.209/0001-98, cujo objete c ocntntiçJo de emprew especia¬
lizada p®ra o fornecimento de eletrodoméstico ç. poniteú ptre o
hospital do Município de Entre Rio» BA. Vator RS 7,634,00

Dispensa de LiciUçáo n" 5720] 7
Ratifico a Dispensa de ticitaçio sob o «•(357/20 J 7. com
falçno no An. 24. incisa tí. da Lei B.666-93. em favor do FAftME, inscrita sobre o CNPJ:
MACTA MULTT LTDA
1Í.631.69&/0001-13, cujo objeto é contratação de empresa especia¬
lizada para o fornecimento de medicamcr.tra de uso continuo para o
municipio, Valor RS 7.827,46.
Dispen&a de Licifação D* 652017
Ratifico « Dispensa de licitação sob o
065/2017, com
fidero DO Art. 24. Inciso It. da Lei 8.666/93, rm favor do BARBARA
C. MARTINS INFORMATtCA
EPP, insçriío sobre o CNPJ:
12.044.735/0001-04 cujo objeto é contratação dc emprcaa para o
foracc imento de equipamentos e materiais de infonnitica, para a»
secretaria» dc Saúde c Aiíisiêncii social e trabalho do município de
Entre Rios, Valor: R5 7.827,00.

Dispensa dc Licitação n! 663017
Ruiflco a Dispenso de Licifaçan sob 0 n* 066/2017, com
fui era no Art. 24. Inciso II. da Lei 8. 666/93, cm favor da D R DE
ALCÂNTARA ME. inscrito sobre i> CNPJ:27.4&6. 558/000 1-85. cu¬
jo objeta é contratação de empresa para realização da inauguração do
C-RA$ de porto dc Sawpc dia 04.05 e do serviço de convivência e
fiinalcciiiiento dc vinculo» SCFV de Subaúma cm H/u5

-

Diipenaa dc Licitação n* 75/2057
Ratifico a Dispensa dc liciuçlo sob o n° 073/2017, com
fulcro ao Alt. 24. Inciso X, da Lei 8,666 93, em favor do ED¬
MUNDO DOS SANTOS SOUZA, inscrito sobre o CPF:459 983.37549, cujo objeto t locação de imbvel residencial, pera a continuidjwJe
do funcionamento da unidade da conselho tutelar do município de
Entre Rio» Bahia.

-

-

PREGÃO PRESENCIAL N* 39/2817
Objeto: Contratação dc empresa para o fornecimento de equipamento*
e material permanente para a hospital municipal PROFESSOR ED¬
GAR SANTOS. PSF CIDADE NOVA. PSf LOTEA MENTO FUN¬
CIONÁRIOS PUBLICO, PSF PORTO DF. SAUIPE E PSF SUBAÚMA, conforme proposta de aquisição de equipamentos da minísidrio
da suíde. Recebimento dc envelope» c abertura no dia 07 08/20 17 ú
09b. O edital esuii à diaprwiçio na »cde da prefeitura, das Wh àa
J 2b. situado na Rua da Oliuda. «/«. entre rio» - Bahii Maiores
trtforiuaçôe» Tcl (75J 3420-3331.
EstrcRiíHrBA, 25 dc julho (k* 2,r|J".
CLE1TON LUT? PF.RETRA FLORES

Pregoeiro

1'REFEÍTURA

MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

AVLW3 DE UCITACÃO N' 3M/20P

CONCORRÊNCIA PUBLIC. A V 51/2017

Objeto: Contratação de empresa para cxeruçio, cm curator continuo.
dos SCT\-)çOí públicos eascttclau dc manutcnçSo. rorwen-açao c lijnpc2a urbana, da cidade de Feira de Santana. Tipo, Menor Preço. TJIUL
31/0B/20T7 à» 0$h30. Local; Salta de Liptaçfie». Av. Sampaio, n*
344, Cenuo. Edital no site: vra.-w.fciradeiRntana.be.gov.br. Infonnaçõe* no Depârtamcnta dc Liciiação c ComraCos, mesno enxfcrcço. no»
diu» úieia, du 09hM u 12h00 d&s I4h00
ITiOO. TcU "5 36C2
8.'4?/5333.

Feira dc AanUin.1. 25 dc julht* dc 201 7
OS MAR IO DE JESUS OLTVEÍRA
FrusiricnTc tfa CPI.
FUNÍX)

MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITTVO
Adiuvu ttp 0292OI7MU, Comniunto: PMFSiTundo Municipal da
Saúde de Feira de Santana, Objeto: O coflimo n1 07920161111 ora
aditado, tom valor global dc RS 5O.976,0ri (cinquenta mH, ncveccnto»
c iicienta e scia reais), xeri pronopulo peJo período dé 12 (dose)
contar do »eu termo final, referente ao penodo it
mesei.
22/04/20I7 i 21/04/2018, dc acordo com o qu*mo comtcnte no»
auios do pnxeiso n° 17204/17, parecer n' 6I0j?GM/2O17. pue pwle

fora proferido pck procuradoria Geral do Município, Contratada:
Nordeste Sicrylav Lavanderia* Ltda EPP, Data de A«inatura: 20 dc
Anril de 2017.
RETIFICAÇÃO

Dwpcnaa de licitação sob n° 076/2017. tom
fulcro no Art. 24, Inciso X, da Lei 8.'66fr93, cm ximir da NADJA
MARIA ALVES DA SILVA, inscrito sobre o CPF: 223.313.445-15.
cujo objeto e locação dc imóvel, para íuncionamcr-io dt> PSF Laen
Rebel Fo em Poro do Sauipc. o qual atendera a» neccsóidides da
Secretaria Municipal dc Saúde no nuoldpio dc Entre Rios.
Raufíço a

Diipenia de Ltcilaçâa u! 77/20'?
Riuifjco 3 Dispensa de licitação sob o av OTT/ÿOn. com
fulcro no An. 24, Ittciso X, di Lei 8.66fa9.>, em favor do MARCOS
SERGIO MACHADO SILVA, inscrito wbre CPF 4 77 28.605-97,
cujo objeto c locação dí imóvel, pira propomnnai a continuidade do
funcionamento da unidade do SCFV - SCTVIçD de Convivência c
Forealeciir.emo At Vinculas do CRAS Centra de Referência de
A»si»(éncta Social de Subaúma Bahia.

-

Dbpmsa de Licitaçdo nr 82/2Ú1?
Raiifítto a Dispenia dc licitação sob o r* 082/2017. com
fulcro no Art 24, Inciso II, da Lei 8.666 93, ein favor do DERNE
RIOS VIDRACARIA LTDA ME. mscrtto sobtc o CNPJ:
02.?34. 565/6001-28. cujo ubjeto c funtrauiçiu dc Ctttpreaj para fajnccimcmo dc vroária [:po hospitalar para atender as demandas da
«‘.rènmtna do pronto atr.itlinwmo (Pc*u> de Sauípcl < Hospital Mu¬
nicipal. Valor. RS 7.%0,UO.

r.LíZIG J-tilN'/iNDLS UDDkloLLí» .SlVIÒEsJ

alrmçnrido; para atender ao programa dc alimentação rscofar nus

ooidades escolares do município. Valor RS ID7.206.Ò0. Vigência de

AVISOS DE l KTTAÇ ÁO
CONCORRÊNCIA iv 2.ÿ017

CONTRATO DE N* 01/2017-B. COMERCIAL ROSARIO EIRELÍ.
lflidic sobre a CNPJ; 06998 324/0001-47, cujo objetu c O contntacio de empresa para a fornecimento de génerc* alimentícios para
«Jenàcr mo prcgrmraj» de alimnuaçio cacoiar nas unidades escolares do
município. Valor RS 563.937,80. Vigência de 25.05.20! 7 a
25.05.20! Ê.

Objeto: Contratação de emprega raiicv.'ia]i2ada patu a execução dc
serviço» dc cngcnJioria para majiuicnçjo c LntHervaçàô dos prédio»
públicos sob rcspiiisabil idade da Secretaria dc Educação e Saúde do
Município de Entre Rio» * Bahia. Recebimento de envelope» c aber¬
tura no dia 25/08/2017 à* 9b. O edital eatotfl à disposição na jede da
Prefeitura, da* 03h à» 12h, situado oa Rua da Olind», S/N, Lmrt Rios
BaJua Maiotes infoimBçãe* Tel (75) 3420-3331.

25.05.2017 a 25-05.2018

-

Efie documemo pode itt vcr.ficado no endereço eletrduico http://awts\jri.ÿJxÿiiBHxidadeJi«iril,
pelo cúdijí IJ0032Q17072600 '59

•«

TOMADA DE PREÇOS N* 3/2017

Dtipcn» de Liçitoçio a'- 76'2017

-

m

Objeto: Contratação dc emoresa para esccuçáo dc obm c «ruça* de
engenharia rernacescesiea dc 04 unidades básico* de aaúde I UBS) rua
localidade» de Porto de SauJpe, Distrito Subaúma, Diicrito Sítio do
Meio ç Loteamçnta dos Funcionárioi Público». conforme termo dc
convénio n'. 1028417-21/1í. do Município de Entre RK>» Bahia.
Recebimento de envelope* e abertura no dia U/O8<7017 is 9h_ O
edilil csurã à disposição ni sede da prefeitura, das Wh ái 12R,
siruado na rua da OJinda. S/N, Entre Rio* - Bahia. Marores infonnaçôe* TO r75) 3420-3331.

-

Dispctua dc Licitação n: 74/2017
Ratifico a Dispensa dc licitação »ob o ri* 074/2017, com
fulcro no An. 24. Jneisu II. da Lei 8.666 93, cm favo» du SIDNEY
BEÍERA TORRES - Mt. inscrito sobre o CNPJ: 08.528.83 1/00OI42, cujo objeto é contratação dc empresa para prestação de serviços
de locação de sanitário» químicos para rvemo de surf, cm Porto de
Sauipc nos dias 1 3 e 14 de maio de 20i7, 1B de maio SEMAS. dia 27
dc maio canta Sauipc no município de Entre Rio» Batia. Valor: R5
14.874,00.

J59

/SSV t677-7069

Na DISPENSA DE LICITAÇÃO N* 552-2017-111 Publicada
m- Diário Oficial Eletrónico do Município de Feira dc Saittana Am»
Hi. Ediçáo 535, 18/07/2017, Dario orictal da Bahia, ieçfc* rmaiiCÍ.JíOI, feliu 3, 18 de Julho de 2Ú|7, Jornal Local .folha 8. CLAS¬
S'.VEND AS, 18 de Julho de 2017, Trtbwu da Bahia, fdha 11, Quar¬
to. 19;07i20l 7 c DOU n4 136, terça - feira, I R de julho de 20!7; Onde
sc lc: "DÍSPENSA DE UOTAÇÃO N* 532-2017-ilI *. leitor
"DISPENSA Dfc LICITAÇÃO NM 570-2017-Ml.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
AVISO DF. LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 1-201?

Bcpublteaçflo

*

O Municipio dc Gandu, AVISA ao» interessado*, que roalibará TOMADA DE PREÇOS N« I/20Í7, dia líbOB/IT as H9.0OH;
scJe da PMG. R Manoel L. da Silva. 20. CcnUO. Objeto: Serviço» dc
cnp «cctrçào obras dc conclusão dc uma USF-Unid. Saúde p«mllia.
inform PMG. TFL : Í73> 3254-0386.
G4»du, 25 dc júlho de 201?.
DIERLFI SANTOS DF. SOUZA

Rttiidcrlt di CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO
EXTR.S.TO DE COMTRATO

R -iuntO do Contraio n4
* Turned* de Pf*lçu n4
CTM Coostruçijos c Locação de Má¬
quinas c vcróulo» EIRF.Lf FPP CNPJ 17.618.003 0001-96
Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de
uh/as e engenharia civil para realixar a recupcreção dc tsll.Iai vieinaii. lerraplenagem e eneaÿcalhamenio ne»ic mu¬
nicípio de Gavião/Ba, conforme constu DO ProceMO Adrt>iOtlÿ'2017. Conirauda.

-

-

Dotiuncnto a&çinsdci d.giuliiicnte conforme MP n- 2.200-2 dc 24/08/2001, que intútui a
Jnfracstruiura dc Chave* Públicas Brasileira ICP-Braiil.

-

