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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO n° 051/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE ENTRE
RIOS E, DO OUTRO JADIR GOMES DO NASCIMENTO - ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 14.126.981/000122, com sede á Rua da Olinda, s/n0, 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 JADIR GOMES DO NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ sob n° 11.188.301/0001-07. localizada na 1"
Travessa Santa Brigida, n° 73, Praça Kennedy, Alagoinhas - Bahia. CEP; 48.010-040, neste ato representada por JADIR GOMES DO
NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 4.057 029-06. SSP/BA. inscrito no CPF sob o n° 681.927 705-91, doravante
denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n' 252/2017 e na Licitação CONVITE n.° 051/2017, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. - O presente Contrato é celebrado com base no CONVITE n ° 051/2017, 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
afim de que a empresa JADIR GOMES DO NASCIMENTO - ME realize a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE TRIOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, SANITÁRIOS QUÍMICOS E TOLDOS
PADRONIZADOS PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES DE 06/08 A 15/08/2017 E
DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO ENTRE RIOS BAHIA, na forma do Edital, conforme solicitado no Processo
Administrativo n° 252/2017 a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Convite n° 051/2017

mencionados,

-

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 econõmicofinanceiro 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.

ir

2.4

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

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

R$ 4

R$ 4.500,00

ITEM

DESCRIÇÃO

1

LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. PEQUENO
PORTE.

DIARIA

1

2

LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, GRANDE PORTE.

DIARIA

1

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

3

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CUSTOMIZADA

DIARIA

1

RS 4.800,00

R$ 4.800,00

QTDE.

500.00

4

PAINEL DE LED

DIARIA

1

RS 5 500,00

R$ 5 500,00

5

SANITÁRIOS QUÍMICOS

UNIDADE

14

RS 190,00

RS 2.660,00

6

TOLDO

DIARIA

10

R$ 1 700,00

17.000,00

Valor Total:

i ITEM
L

1

44.460,00

DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO
QTDE.
DESCRIÇÃO
UND
01 Sistema de som line arraycom 16 sub Offer
Com 10 caixas de alta sendo 05 de cada lado, com
um side lateral e 02 sports de voz frontal para
monitores um console digital de 24 canais 03

DIARIA

1

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

RS 3.800.00

RS 3 800,00

1

'

TOIWO
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pedestais. 04 microfones sendo 02 sem fio.

2

Sanitários químicos com caminhão de sucção para
limpeza diária após cada evento, com produto
UNIDADE
quimico, papel higiénico, em excelente estado de
_ conservação Sede _
VALOR TOTAL

12

R$ 190,00

RS 2.280,00
RS 6 080,00

-

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

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4r

3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I-

Dispombilizar o Trio Elétrico nos horários, conforme Termo de Referência, mediante requisições do preposto

autorizado:
II- Assegurar a boa qualidade do serviço;
III- A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos locais das festas:
IV- A CONTRATADA sera responsável por quaisquer danos causados à 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,
direta e indiretamente relacionadas com o objeto deste Contrato;

taxas, impostos, e quaisquer outros,

serviços e

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

VII-

Credenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto ao CONTRATANTE, a tramitação das suas faturas.

VIII-

IX- Além das obrigações acima a contratada obriga-se a:

4r

a) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
b) 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 às 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
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 mão-de-obra pela contratante para execução desta obra.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO A execução do presente contrato não criará, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo
trabalhista com o Município de ENTRE RIOS, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
CLAUSULA 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;
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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
5.1. - O

EXECUÇÃO

regime

de execução deste contrato será parcelado

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL

-

tr

6.1.
A vigência deste Contrato será pelo prazo de 60 (sessenta) dias. a partir da sua assinatura, podendo,
entretanto, 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

-

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR

-

O preço global para execução do objeto de que se trata a Cláusula Segunda, deste contrato, e de R$
7.1.
50.540,00 (cinquenta mil e quinhentos e quarenta 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 8 666/93. 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 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 devera 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.
8.2. - A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do
CONTRATANTE porém somente contemplará os serviços e fornecimentos realizados a partir da data do protocolo do pedido da
CONTRATADA.

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.

íffw
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CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

-

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota
9.1.
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 the for imposta em virtude de penalidade ou inadimplència, 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 a 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 serviços/fornecimentos ou nas faturas apresentadas.
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 0 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE, através da sua fiscalização, rejeitara no todo ou em parte os
serviços/fornecimentos executados em desacordo com o previsto neste Contrate.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO
11.1. - A despesa correrá por conta da dotação orçamentaria
3 3.9.0.39.00 Fonte de Recurso: 00/42.

-

Projeto/ Atividade: 2.028

-

Elemento de Despesa;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

1

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 e condições aqui estabelecidas;

b) Atraso

no cumprimento das ' Ordens de Serviços/fornecimentos" 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 motivos, a CONTRATADA terá direito,
apenas ao pagamento, dos serviços/fornecimentos efetivamente prestados e aceitos.

-

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 “8 883/94

TOlte)
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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

-

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADE

-

15.1. De conformidade com o art. 86, da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94. o atraso injustificado na
execução dos serviços/fornecimentos objeto deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33% (zero virgula trinta e três
por cento) ao dia ate 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 ínadimplemento de suas
obrigações, as 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 15% (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 temperaria 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 imdoneidade 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)
Secreta ria(s) solicitante(s).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - Os prazos de inicio da execução do Contrato admitem prorrogação, a critério do CONTRATANTE, mantidos
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra em dos seguintes motivos:
a) Supervemência de fato excepcional e imprevisível, alheio á vontade das partes, que altere, 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 superveniéneia 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,

*
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aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor

e)

inicial atualizado do Contrato;
f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

-

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 exercé-lo a qualquer tempo
PARÁGRAFO SEGUNDO -A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar ao CONTRATANTE, ou a
seus empregados ou prepostos

terceiros, por si,

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato

ir

-

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 ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte, sem prévia autorização do CONTRATANTE

-

PARÁGRAFO SEXTO Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamen te, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

- FORO

17.1. - Fica eleito o Foro da cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, para solução de questões relativas a este
Contrato com expressa renúncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

ENTRE RIOS/BA, 04 de agosto de 2017
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OPS 201--, no dia lo DE OUTUMRfi DE 2HP. iv OúWK) dn npo
MFNOR PREÇO 01 OflAL. OBJLTO: f ONTRATAÇÀO T>F. EM¬
PRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIV OS [>[ REI ORMA I.
RFVITAUZAÇÀO DA PRAçA MACIFL íPRAÇA DO MERCADO
MUNICIPAL). POK EXECUQÀO INDIRLT.A, EM REGIME DE
HMPREFTXDA POR PTíFÇO CLORAL, CoNFORMh ANhXO T
DO EDITAI TERM! / DE REFERÊNCIA. O hdnal e *eui iiuc\os
poderão- io» adquintLs na Prefeitura MMTIKíIVJI, ;I Rua Aw \cry. n1'.
2’ - CVnttr», in» peiioilfi de 2K.ÍW a ! j-KVJiíl’. dat PKliflt) ás líhflfl
CPL 27-W'20l7.
A Prefeitura

.

Ca;h<v »ÿ*. I"1 d*- s-v.-mhi') <ie 20 1 "
NAfíiA CERQUE IR A PfNHKlHO
?T,'kdcmc dn i íJl

PREFL1TLRA MLMC1PAL DF CAMPO FORMOSO
RtSI LE\1>0 DL 41 LQ/LMLN TO
CONCORRÊNCIA V .1-7017
Rc-aÚTfido Dc íulísimcnto Da Hjdil.iacâb E Propo-la t>c
hreeiss. RVT.' Pnsccsso Adniiuslrmiv'/ * .W'iO]" . Dbieio: Sdeyáo
ib propiveta mnis vantajosa puiÿ u Ountrarjcài* dr pcsstu jurídica com
hobiliíhde em cngcnluria paru e\«uÇio tfe Obra* e Seniçcÿ dc
Tepualificacati ern diverts escolils do Miiiiicipio de CamjKi Fi>mx>So*
Bahiu. A Comissão Penranÿiilc de L iC ila yMn torn.n público jxirJ conhccimenk» ikts interessados que tki luljaine.iu» <la í Jjhiiitacãu c dai
hupusrimde PCL-ÿS Ja <T)NL'Í )RR fc NLIA PÚBLII 'A V «I.VJOI 7, t
ãnns Pcifaecr Técnico c,0 Setor de F-ryc:haiia deste Município, dcliuoi VENCEDOR A u emp.osa JNS ENGENHARIA EíRELf - EPP
;oiii vaien olobaJ de RS 3.425. U)7t7{j iircs milhões quatrocentos c
t «.te e CíIKO mil cemn e se:e /caí* e Keteiiia eÿll1,av•o,;). ptir a lent! cr j
iOíLic as WfpeeitkayCk-S Sol rci(ada±. no referido Exlitnl. 0 St. Presitkxle
delei minnu qur ns inlerc-ÿiklti* (tisirm intViiiiudas do i-csnlt;! Jo JICAlés (Je pnblicíivio no Diário OlkjaJ do MuniCÍeVo. Nu 16/rot Jo

iii>jn>h“.o Jo Artist) 109. TunigrafiJ 5-,
Itiim-se j disposição.
'ÿ

autou

Jó

VIVOS DL ENíiliNHARlA PARA « ONCLUSÀn DA CONb J RI ÇÀO HA QUADRA CODER IA COM VFSTIÃIUO NA INCOI A
MUMCJMI. LAUKI-.NT1NO MASJlQlE. Slll.AQA NA J.(VA¬
LIDADE l)h COMKRHO OR JAGI/ARIPL. SF-filM*) PISIRITO
DO MUNM JPIP Oh COMTKÇÀO IX) AJ.MfctDA liA. COMfíKMK TERMO DL COMRROMISSi» P.V 2ft5Ti»7.2ftl3. < OUUMUI&I.
Fiei rnÿenhgriii Leda - ML - ÇMW iip. i.'T'hl.'Ji't'UfJl-Oft. Valu*
Ri 24X.74T34 idiucnio* c qu&Knln e v>iti> mil. selL-a-iitos e í[nvi/eiit;í
n
«sele rcaU e irirtj ; quufu> <iui1tiw«j. Vij-èncm
17 •‘1271)1". íÿKUvJc do AWuin - lLihi;i. Acaibm Campos Sobni]
- TVtfeiio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS
LXTUAíDS nk < <mH.vro«
Owu-Jk» ile «C 4d/2dJ7. ASfSl LMPRL-I NDlMt.N'I'OS i. SLRVJU.795.-««fl -M, cujo
QOb LTD A ML ins.iim sol;>r: o CNPI.
objeto ê ronUauviTo tlc cmprtjm jmra o Ibinecinhjnki c jc_s.ii|a>ão tkdiv*ÍM>nji t:
fKHtos ec silS'iMvrijs, pjra os di\ers<is prédms d,i Krsfehwa de Entre Rjixs-lja. Valor Ri 's.tiiST.OO isc'enw c c»ili> mi'.
Mjsscma e scie reaisj, IVaçán OrvaiTientarm: Piojclo Je aiivitjfldc:
2.000. Qeawuoilc [Jíspesa- T5X.1UH ÀUJO.:*». Ponte HCM: Vi07 W,?.D 1 7 até t) 7. f f>/20 17. Knnfv ftios. 2? dc Seterolni Ur
2til 7
('«ÿulratn <te ir1 .Winr. AMPLA
ÍOS LIDA KJ'P. iuícvrto sobre o

Proecsvi/ eneon-

Kiv.p.' l\'niK':i«J-F?.A. 2: r.e <v.vnibro dc 2 L "

Kl BFR ARAUJO DOS SANTOS
Pi»í<k- U- j.i i 4 "i i<*1

'

AVISO DE I.KTJ CçAO

nrsrRih

PJCK õO/IL-

/.eteuorn

de 201“

.\TT.\
í. !*f

PKLFEM L‘R.\ MUMUIFAL DL CONCEIÇÃO
IX) ALMEIDA
LX IK.MO Dh CUMK-lt n N-

PRLLÀO PftJ- SKV IAJ- V 4.1 21» J 7

mitonmOvos pm.i enrius pequenos, piiu nviq.e»ruis pcsddr.s
coroo Pyrrol. P,í Carregadeira. RcUncsCsivjc.cirj j lin:of dc pticii.
sumulo ;i nitlilUiCiKàu dli :i\ilã dc sdculos du Seorct-.-.tT.- Municipal de
Oh/j*.. Iiitnieslivriír.i c DeseiivtiliicmUi Cr.iafwi Srssiii» ile Ahw..r«v
à< uP.Wi Iwms ik> Jin I I OÿOI 7 c ierj "iNilrfcjdu rij sÿla Jt- I'.'UIHIVÿ
it:i CPI. nu Hiiicitlirj MUIIKíTVI] [l]iii]]n.iyòc.s; < 75 L 327 1-14 J4J. Pililul
na sj]a sJa Comissão Petni/utenle »lo I.JcitiLÇ.Ki, das i»K_-. js I J]i,

rontii.ro de 11" 36-2(117, CLhRISTON S A MOS DE ANDJLADk ME.

necessários
verviÿs de

ao yetTon.v Litiu nnattwnlo dost vciçuPxs. assim como c*
stjcmro meoímico e tu unho
f\iin vcicutii*.

FERNA NDA \PtíJJNÃRR» ( IALDISt >

KV1KATÍI \)t TIKMH ADITCW»

Atlilivo S1' 5 12

3lhi-2(J|7. Omitrjta.ttc fcuulo Munt.-ipal ile Av
«ístêntui Social. Loiitimada: Uliraiec Lrripi«-.-.jiiionics 1 tda - Ml::
Ad;t.-Ji o Loiuaio tC 4í4-2Klo-l2t", fmnatUi CICJ 20.117 20 16. u>m
snlur orijiiiw/io dc Rb 5’’.(W.'-)6. l-i«â cslahelcatln que o coivtiU.inie

devem pi-tiar alÿ emilr.ilndt» pena. <M(‘M.,íIIH»- de *1*0x0 s ii'or if- RS
vÿloi J»i comralo m
l-v V'4,v*>, eon«ÿondente u 25 ’
* mueli/atlu
paru RX 'I 3 •‘4.y>
p:is*aJidt> D valor i;l(»liaJ dt/ cnnUalti
DATA. ti|.-(W/20."

FUMDO MUNinPAí. DE SAUDE
Kl llhlf AÇ At»

.W ISO OK I.K J TACAO
POM ADA IIP. PHPÇOS. N- IW.V7ÍIT7
ConlitluJdaile

- 24-1U- Ml7 ’
CJS inlçievsadcÿ pinlerão id’ler euitne* infdmiacõcv IMI S«tm
de Compus c Licilâvdo. na Seoreifiiia Mur.teitral dc .Suuilc. mw diõs
no horárto das (Wh ãs I2h c Jz I4h ãs ITi Ijleftv
0>2 5-64)5 .i ' 3M2-6í)|0 4 6 f 2-ÿ/5 4.

Í)IÃ

PR1 I FITUKA MUNK’IPAI Dl. Cíl.ORIA
Avrso Dh LlCilAL AO
TOMMIA DE PREÇOS te V2IH7
11:1 Subi dn t imiisviu, feJ. (75) 565 u2 150.
Ohieto; CiM.fiyiuçjo dc empccsn especa.>?jda pÿVíi a prcsiuyão Jc
Smiyo de kcs i:aji2a;úi> c,í> Balneai io Canto ilas \yiias t 'otl<tuÿãu
do Piei e 2 Quiosques ArlcsatvJtx 110 MuiúeJjiv Edilni - RS 5y,on.

,Ses*ão dia ft5.' M)'20|7, l(Hi.

-

ído/ju-llA. 2" Je .•eiviahi,/ de 2o1"
fURIOROBERTO H \Tl5l'A HARROS DE TN-TTAS
ÍVuSkli rile da CVmi.iNj" de lii iUe-O

tl.ijcto: CcN.tratação Je íinrpresj j.ar.i Execusào tie í.»l>tJ< c Se/siyíve
dz
UcruncsccmcR. tk (k L‘: úladea HíSILJS dc Suuitc
)UBS) nas localidades, ilt Torto dc ivauipe. Distrito Subaitma. Diotiito
Sido do \feto c Lolcamcntt. dos. Funcion;ir;uj. ThibEcos. Loiifoirie
Ten:;.» de l 'irasênio NJ. 1IJ2X4] 7-2 L i õ. Jt? .Vhuucipto dv Entie Rios
- Br.h.a. fiílortrkarnos a nova ilktu pau eetifiniMAidc paru o oerl,aine
(jiíC cieom-aá n-' d.w 2'J fJk2Ml? as f)vh. Msii'Jies Infomiayiks lei

•75 •

t.kilxão

N' 0i:íi*:OI7 Tomada ilc Prÿus V o.TO
PuMitmia ni> L»i:irn. OJCíJI Eki/õnii-o -.lo MiL-iieíiviti dc l-vira tk
Sÿnwjic. A//í Jtl. Euiyãii 5f2r 23-n4/20|7.
12: Diãin* (Jtidal
d n L sl,idt‘ dc Bc.lua. ?i 0O'3.yi 7. Seyân Mun.cip:0*. EFiár.u Tticial d;>
Unido, Scv&u 3, j)‘ 114, 25.09-'2ÍJl7; lonifiJ EúJJja Jo hslatln da liBf.lti.
pacitni K 23ylh20]7. Onde se 1c- " DJ.4 - Z4.'iH2ftD ". kin-ÿc- "

Nu

nxsis.éitciu de

*

PRFF LITUK A ML Ml IP Al. DF IBIPF.BA
A\ fso DE í irn \< Ao
lOMADA IIP PKKC.OS N 1/201“

34?y-333f.

hr.Ir.- Rks-KA. 2 tio seiembu' ik 2b!
(T.MTON LTJf/ PTRE.IKA IT OKI'S
J'/csiiletiic ;íu f/vvt

AVISOS np j.irrrtçÃo
PRFLÃO PWKSliNC IA1. N 4» 20J 7

T«niiii c hivco Ob-jcio: courr;ii;u-,io do*

servi vou iet elnhoritç-ki de
para a rceupcraiÿiei de- «rrudi.s vic;nais. il)u> Ò6/I6 17 xs HU».
EdilnI na sale, df as ]4h.

pTopro

Í5lh2l)17

E>imto ik t outialu 11". 250'2dl7. anno reviltaJi. Pmcoso UciUTõru»
lomatla dc Preços n . 0.V20;:. Db,v-t,v CONTRATAÇÃO Dl: EM¬
PRESA ESPECIALIZAI»* PARA EXECUÇÃO DF OBRAS E SER-

*-

PcrmiitlcnK- dc LieilX'ÿ's das 65<r. lis I2h

>

41 2ft|7 * Mtf*

PA 2JXO(ll’. Tipir Vli-jn/r I'n-yx. Tor Jrctu. tibjeru: WfÿlMto de
ÍVccui pjra a Cotilr-uflfKu Je cnifbe«i jv.rsi uquistjúo c.e niatoiw C
pjc*la\-iii de servient, luneminÿ. oh e.tivuudo ureude! -.IN neeesSjdiiJes
dc s-Jneruhiiidude soeial c*iin
da» Jan u has em sicuapo de alto
eorwetyáo de Isenetleitis e\en1ii:ik confiiune jKSUii|jarih:J.neiilo e. 1»

Lite ikxujnciilo punJc sei vcnlicatk* m» endereça eletnui Lto Imp:.-/v.ÿ"ve\:n.ÿ-,hrtnie:BCbi»k'JtliiiJ .
fvhi eiNlim. IXKKàftl ?CD2íyift|W>

h.e-si ..011I0 di

- sRP

ecmoh in’jCnbJ Siscntf e. a* quatilidtitks e ChpeaJieaviks lécniea.* deiÿ
<•: ila* »a SrtfiL 1Lição Je Di-sj-ÿsa St-<*ujr> Jr Alie/tinj' ,k I -fi :<Kp IKTJS
j.a
iit> diu l J I02IOJ7 c >eiá :cali/uda ta vdu dc iamiões du
I’irti'iairj Municipal. TnfrNi.toi,Vie* 1 'J-' > J..! 7 1 - 1 H 1 . Kiliri1' 11 a *ii;i da

PRECÃO PRESKNOJAJ.

d». sc TJihJ'' d- I '
Jliijvb.i KA
MK Aid SZI-:RVJN>KS MENDONÇA

LDÍ.SMí

PA 2J7/20I7, Tipu Mentu f'res't) P.n hem, r'Hjjeii' Re/.is-.ti. ae
Preÿuí- para foniecjr.e-nto de umsv* Ikncrtmíii.. i*brctivarKUi atettdet às
neoesÿidadea «las lamílins cn: s,!(uuv*ln de u.! t<» jtr/m ne t uliierahil.ilÿJe
ícK-ial com coneeíúãu ik- benefícios cvenUlíui. amfontic .leoinpanhajiie.uto e u-givim da Sz.irl.nia Municipal de A-cs.nõnorJ c ll-.

rjrni.'.ÿao

'

PRUFLHURA MUNICIPAL DL FURA DL SANTANA

N‘.llor dc RS WlAOOjjy íscinconlot. c ouoicnla c um mir c cuinhciiioiVais).
Dnt.iÿiin
PiiVjeid
Je
at'vuLok"
Oivailietitáriar

2f)iW.-20l{I.,:<J40.-2fmf.2inb. Ek-mccuo dc Dcspcw
j onic
WO I »M - 1 4 •15. ?.4. 28 '4 2. Vÿr in- ia ft j/.r* 701" Jie (J 5. Of. 7.01 . F..H c
Ri<». 26 dc bvicmhro dc 20|7.

1~ dc sclcolln • -le .?6|

l ieJoks «Li f \j.r il.l-IS

paij

CTJl'I: f>2.74'."38/Wi>J-47. ceio Objcis» c <.'oí!lralús\io dc empresa
servi CUN tie miiiurleiis'iiii |>ren*iitivj r iNiurliv;! de
paru pceMaV‘»i
vactilos kvís. miUtarios. pcsadns c m.vjvitias. i-<limidn e iomeviment.i Je
e j."/>iõriikÿ p;uum(H nu «iripjnuis e d.! ntuterim*

SltP

C.T.rsiriís

-

ernpacsa

prcírji;àn dc Services Js locaÇan Jr 1j íOA elêiueos,
Slsteiuir de iluinituÿào, pautet iL- LED. v.tniLirioa quitmeos e Uitu»
pada»ni7ado po«ã u> t«teios d,i padmorj \’o»a Scnhoia divs Prjzco
de Ofi/ÚS a lítWàyU c [JesEle í’:VILI> 0“ de Scltsiiihn». Do Munit-ipM te Entre R'u>< - Hahia. VilTur US SOTUli.e'D (LÍnqnc"U mil c
(re/etihx reajÿ. ÍVnação (J:fantenm;ia: Rrt'jeu* i\e .MMdatte 2.f>2*.
rirmenki de Drspc,*a: vA.V.ii 39.01), PoiUe W-.', V)|icni:ia:
<I4íW.2WI7 até W/U12D)? Lntre Kios. 27 do Samhtn de XJ1".
dç

*

PA 240 20 J Tipo: Menor P.cv'o HOf Item, 1 ibjcJt/ RcitMro <k
1’KV1" paru Omti«ilação de miares?. jvusi imiu-i inirnio tie Pneus r

PKLFHITURA MUNICIPAL 1)1: ELU.JDT-S DA U NUA

xuinv

Rrcfciltira Munieiÿl de Çjtnde<JicHA ciimuiMCu OCKS ínTÿi'eesadtes que real.zntu o P.'ejwn IVesencial u: fW2'2ll|7. ruji» nbjett)
J J AQUiStÇAO Dh VLKUJ.OS PAR A A ShERE lARJA DI-. DE¬
SENVOLVIMENTO C ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATHKD!MJTNTO AO CONVJ-NIO N'íC“!s23.-:yjb DATA: ll lt>:0J7. Ilorãotj IO:lW>l». Maii.i» intomiaiÿVe* e Edilal. tUrjvês d.i i**nuil:
CClc.pmeandeiu.siãgmaiJxoiU * du telefone:
3r»OJ-47US.
Z'1 dc

çisiro du Soçíeiiin.i Mur.icipnl de As*i,<ieucia e Drvcmohimrnlo S*>liai. SíWUI tie Abertiu.. cis 11.00 hiiras do Ji/i llMOJftF? v ser.»
sib dc reunion Ja OH. na Prefer lura Miirocrpid. TIPita sala da (Tims-W Permanent
íbmKóes: < V A i 70' J-I4J0.
ile Lieitirçiio. das r>Nls <i> J2b.

rjali/ada na

Contraio dc -•* 5! 2«I7, JAJMR ÇiOMES l)U NASCIMENTO ML.
Iimtiiln sobic o CNN: M.IÿJlK OlXl'.-ir. LU|II objeto c *Orilral:iv'ãti

A

t ;-ii4í:;.s-}iA.

SGftV'Mtt LMJ’Rf I MílMLNCNKJ: E3. 1 As d53i0H(Jj-0'r. ctijo

ohjetii é fiintr/iTac»'i dc einprtsa p;u<i k içarão dc i-urriinliài» |ii|ia jvir;-.
atendei
fomccbucnro de iiy«a pniivcl n<is JJistritito e
dciiiandaí
liui.ivàii tie i-jcamlu p:uvi .ilcmler r.s ikm,iotlíis da Scvn-faria de frluns
dc Entre Kioi - WaJiw. Milni RS
IsotenCii e oil*' mil içais I.
íNIUKSO Oiciinx-iuã/ia: PrnjeNi dc ulividiub»: 2.026/ 2.0l H, Tiementn
ite Despesa: .V.VÚ.OJy 00, Ponte. 00/42. Vjÿètieta' Oít íJk-20J 7 j;é
OR'1ll;2t) J 7. turie RUim 27 Jc SrremNo dc 2017

PREFhJTl RA MUNICIPAL DL CANDEIAS
PMEOAy r«K,SK\ci vJ.

N" IK7, quinta-feira, 2K dc .setembro de 2017

3

PRFFl-ni.RA MUNIC1P-M

l)í

1 11 -II.íSíIO

IHOFIRAVIA

CNPJ: I V9RIÕ2.IRIOJ-2.3
AVISO in. 1 KiTALÃO
PREf.ÀO PKJ SEM lAl IV” Í.V2III 7-P\l l/RA
A PtLçoci/.i du PrcL-uu.<i Mun Jc JhiHunnio V-VIIUIIV/I aos
iuU-ivysact-í q.ie se em* iiilra aiii ita 2 li iiacá.i u.i n'.ikjalidâi;e P.-rÿn
do <ipi» menor PMLLO por Jotc. rt/klo
coitKi ohi-*:íi ÇoiUraiaeão do «.iriTrrcsa pura riÿSfavi*ÿ J1' stTVÿccs Je
InnpvcP. tHTliKmcí11 c rc.esiimento ik poÿoa aricsianos pan impbnfitCÍir Ji- *:sle:tiíJ* >l;n[>li ficados tk- új;u<i. ri.t ?.oua r..rttK e si-tk Jeÿe
*crt rvamunicípio, [trraivê?. J.í Secre'.nriu Mv.11 Ja Aitficullnm.
IÍ7ud-fi no dia I ] de oulubro de 2(117, ás r)S A6 :.. nn sÿlit tk- Lkilnvktc
dístu Prefeiú.ra. O «lhal c tf* infomuçOís jxxkuo se: adt|..:/.Jr>s IIH
s:L-ilr Ja Prefeitura IIHS x Oft
f2:lRl |i |ielti leipT.mc “7 56ÚX-I luv.

1'resciKiul N‘‘

.IMF í MA P n<*

:s \M*)S

Dc'Ctimentu aas.ieiilo diiiilaineme cnntnnic MP n* 2.2ÍHI-3 Jtr 24.-OJj/20úl , q.ie m>tifui a
Iníinesltulura (k «."hai.es Púhl.e.is ÍJjasilciu - JCP-BPKíI

