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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO N°. 051/2017 - DISPENSA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E O
SR. MARCOS SERGIO MACHADO SILVA.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob n° 14.1 26.981/0001-22, 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 e o Sr MARCOS SERGIO MACHADO SILVA brasileiro, maior, portador
do RG n° 3.545.950-67, inscrito no CPF sob o n° 477.280.605-97, residente e
domiciliado na Rua 21 de Abril, n° 146, Centro, Alagoinhas - BAHIA, CEP: 48.005-070,
denominados, respectivamente, LOCATÁRIO e LOCADOR, considerando o Ato de
Dispensa n° 077/2017, datado de 31.05.2017, 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

V

1.1 - Constitui objeto deste Contrato, a LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA
PROPORCIONAR A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SCFV
- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUBAÚMA/BAHIA, sob o
regime de acordo com a Proposta da Locadora.
1.2. - O imóvel encontra-se localizado no Praça Senhor do Bonfim, n° 290,
Distrito de Subaúma, Entre Rios - BA, CEP: 48.180-000.

CLÁUSULA SEGUNDA
CONTRATUAIS

*

ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL E DOCUMENTOS

2.1 - As especificações do imóvel são as constantes em documento anexo a
proposta da locadora (CONTRATO) que passa a ser parte integrante deste Contrato,
independentemente de transcrição.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO e DO REAJUSTAMENTO
3.1 - Pela locação do imóvel, objeto deste Contrato, LOCATÁRIO pagará ao
LOCADOR o valor mensal de R$ 1.928,57 (um mil novecentos e vinte e oito reais e
cinquenta e sete centavos).

Parágrafo Segundo - O valor mensal será irreajustável.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

l

4.1 - Este Contrato tem o valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), e para o custeio da locação objeto do mesmo, serão utilizados
recursos provenientes do orçamento vigente do LOCATARIO, como segue:

Atividade: 2.064
Elemento de Despesa: 33.90.36.00
Fonte: 29

-

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

- O prazo para a locação,

objeto deste Contrato, será da data de sua
assinatura, até o dia 31.12.2017, totalizando 07 (sete) meses de contrato.

6.1

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,
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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.
7.4 - Autorizar o LOCADOR ou ao seu representante legal, 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

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

-

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - O LOCATÁRIO não poderá em hipótese alguma sublocar, 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.

- 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
9.2

\
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independentemente 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.

-

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, 31 de maio de 2Q17.

ELI

PREFEITO MUNICIPAL/ LOCATARIO
TESTEMUNHAI:
s
CPF: tail
TESTEMUNHA
CPF:

wT

MARCOS SERGH
HADO SILVA
LOCADOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
EXTRATOS Di: UONTRATOS

CONTRATO DE N* 0012017. TECTENGE TECNOLOGIA E SER¬
VIÇOS LTDA. :nscrito sobre o CNPJ. 04.765.726 0001-76. cujo uhjeto C O Contra tnçio dc grupos furmais c mfomuis da agricultura
familiar t dc empreendedorc* familiares rujais, visando a aquisição
dc género* aiimcutícios para a preparação de alimentação escolar
adquiridos dirçU-ÿente da ajpiculsira familiar objetivando atendimen¬
to a LF.Í 11947. 2009 F RESOLUÇÕES 38/2009. 14-2012, 26 2013 F.
04/2015 DO FUNDO NACIONAL DF DESF.NVOLVlMF.NTO DA
EDUCAÇÃO ENDF. para o programa nacional de alimentação CScolár nas unidades escolares da rede muni ripai de ensino do mu¬
nicípio de Enuc Rios - Ra Valor RS 384.414,90. Vigência ik
08.05.201? 0X05.201S.

-

CONTRATO DE N* 1)27:2017, AILTOV CORREIA MARTINS ME,
inscrito snhie o CNPJ: 07.2 15-33 7/0001-65. cuja objeto é a con¬
tratação dc empresa para o fumccimenta de mobiliária, para atCJldcr
as necessidades da Se.retana de Assistência Social e Trabalho, dn
Município de Entre Rias Bahia. Vbfor R5 25,494,00. Vigência de

c

29.05.2017 » 29.07.2017.

-

CONTRATO DE NTJ 028-201 7, B S SILVA EPP, inscrito sobre o
CNPJ: 13-327.986 '0001-50, cujo objeto t u coutralação tkr empresa
especial i?a«jj em imunização e controle dc pragas urbanas com allvidade química em dedeiixação, descupmizaçio, desinsetiraçào e lim¬
peza, desii'*íeçl£> química c de*incrustação dc reservaibria e caibas
de água dq.<. prédica dt Secretaria Mtinicipal de Educação, confoime
aneÿo Tl dtu Unidades, do Município de Entre Rios Bahia. Valor RS
74.206.. Vrffneia de 12.05.201? a 12.07.2017.

-

CONTRATO DE V 029:2íll7. TANANA PEREIRA MOREIRA
ME( inscrito .snhre o CNPJ. 08.762 991 0O()]-5i. cujo ohjdn c a
cc eir.prcu paru rcuUzsçuu dii eonfcreiKk municipal dc
Assistèntíu Suciai a ser icu,i2adii no dia 30 de maia dc 2017 Ban
coam rcôlizaçílú du evunin Faça Bonito 18 dc maio Ciunhutc a Ahusn
e Expluraçlo Sexual de Adolescente neste município. Valor RS
39.000.00 Vidência dc 1 6.01201 7 a 16.07.2017.
coniauaçãi:

CONTRATO DF- NJ 030 2017.

ARMAZÉM VL COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA ME, i.iscrito ã&bre u CNPJ: 37.605. 109/000109, cujo úbjcio c aquisição de gêneros alimentítio, para atender as
necessidades da Seereiaria dc Assistência Social ç TrabaUio. du mutucipío de Entre Rios Bahia. Vrior R$ 77.899,518. Vigência de
29 .05.20 17 a 39.li.20l7.
CONTRATO DF. N“ 050'2017/DISP. D R DE ALCÂNTARA ME.
inscrito sofc.e 0 CNPJ: 27 486.558.000 1 -Ii5. cujo objeto é contratação
de empre. : para reaíizaçãô da inuuguracio do CRAS de porto dc
Sauipe d*& 04/05 c do serviço de convivènc.a e fortalecimenta de
vrneulos - SCFV' de Subaúma cm 1 1 '05 Vslor: RS 4.800.00 . Vi¬
gência cie í 4.05.20:7 à 04.07 20H.

-

-

CDNTRATI : DE N“ 049:20J 7/DSSP. EDMUNDO DOS SANTOS
SOUZA. ir,-;ri:o iobre o CPF: 459.983.375-49, cujo nbjetu c Itxtaçãn
de imóvel :eiideneiRÍ. para EI continuidade du filnriontuuenro da Uni¬
dade do COrÿellio tutelar do município de Entre Rittó Bahia Valor:
RS 10.200. W Vigência dc 29.05.2017 « 30.11.201?..

-

CONTRATt-» DE N“ O5M017»DJSK NADJA MARIA ALVES DA
SILVA, insmuJ áôfare o CPF: 223.313.445-15, cujo objeto ê locação
dc imóvel, para fÿJlcionamento do PSF Laen Rabcllo cm Paru do
Sauipe, o c.uâl atendera ss nectssidadea da Secretaria Municipal dc
Saúde uo município de Ectire Ruis. Valor; RS :2.LK)0,O0. Mgência dc
30 05.2017 -, 30. 11.201 T

4-

CONTRAIJ DF, Sv O5I.2017DISP, MARC OS SFJIGIO MACHADO SILVA, insemo Sobre o CPF' 477.2S0.6O5-9?. cuju objeto é
locaçio de imõvc:. para proporcionar a continuidade do funriuuamento da u:i idade do SCKV • Serviço dc Convivência c Koaulecimento c.c Vir,cu! os du CRAS - Centro de Referenda tie Assistência
Social dc ivabacma Balúa. Valor RS 13.500,00. Vigência dc
31.05 2C17 3l.J2.2GI7.

-

CONTRAT DE N* 0 1 1 •Jfl 1 7/rNEX, com o VIEIRA E SILVA AD¬
VOGADOS ‘ASSOCIADOS LTDA ME, insento sobre t» CXtt n"
I0.53G.9ii f'iJ1'62, cujo o ubjeto çoturaiaçlo cie empresa para pres¬
tação dc sorxiçcs advocaiicioi de planejamcr.ur urbano no.> açòes

fiscais; çor.:ÿllGria em açmmUtraçlo c assçssoria juridka tnoulárií,
dcscnvolvirr.enio municipal: inçrcmçr.to das receitas municipais com
a cobrança da divida ativa; modernixaçáo da administração púbbca
municipal. '/J!OI R$ 1 44.00(1, 00. Vigência contratual dc O2/05/2DI?
até o 02/03 2016.

DF N* 01-201 7. MERCAMJX COMERCIO DP. PRODUTOS LTD A MF. inscrito sobre o CNPJ: 22.934.009/0001-02. cujo
abjeto c o or-rratação dc empresa para o fornecimento de gêneros
alimentícios para atender ao programa de alimentação CSColar nas
unidades Cj.ol-jres do município. Valor RS 107.206,00. Vigência dc
25.05.2fl? í. 25.05.201 ?.

CONTftAT

CONTRATD DE \*

ÍJ1-20J7-B.

COMERCIAL ROSARIO EIKKU.

inscrito srir.-e o CNPJ: 0fc.99S.324.OO0 1-4?. cujo nbjcui e o eonIratação de 'mprtf* para o turaecimemo de géneros alimentício* para
arcncer ao :ograma dc aJijncittaçãoescDlaj' nas unidade escalates do
município. Valor RS 563.937.80. Vigência dc 25.05.20: ' a

-

25.05.201»

Ene dooúr.ijnto pode ser vcrificaca no endereço delròmco hrrp: ' ' ft ft-w. i n.
peio código 00032 D1707260b159

- seção 3

CONTRATO 111-. NP 0130017, TFXTCNGE TECNOLOGIA E SERVfÇOS LT13A, in.xcrilif ,sr>bfc o CNPJ: 00.632. 06St-'0OO 1-03, cujo Ab¬
jeto (i L> contratação dc emprc&a paru prestação dc Serviços dc locaçàu
de apare Jhoé de ar condicionado t SPLIT'S E ACJ'S) C precação dc
servi çOí cnT manuntençuo preventiva c corretiva nos aparelhes de ar
condicionado de propriedade da Prefeitura Municipal De Entre Rios
Vslc-r R$ 436.000,00. Vigência dc 3U 05 2017 a 30.05.201».
l>FSPU nOS 130 PKFFF.no
Em 18 dc julltd dc 20 J 7

Dispensa de Liciiaçân nJ 5 7 2017
Ratifico a Dispensa de liciliiçio sob ei n' Q57/2ÚL?. cem
fulçro nu An. 24. Inciso II, da [.ei 8.666 '93, cm favor do FARMACIA MULTT LTD A
ME. inscrito subre u CNPJ:
18.681.698/0001-13, cujt» çbjeto é contratação de empresa cspectalizada para 0 fornecimento de medicamentos de USu continuo para o
Dispensa dc Licitação n} 65/2017
Ratifico a Dispensa de licitação sob o n* 065/2017, entu
fulcro no Art- 24. Inciso [J, du Lei 8.666-93, cm favor du BARBARA
C. MARTIN'S INFORMATIÇA - EPP, iiiécrilu sobre o CNPJ:
12.014.735/0001-04 cujo objeto c contratação dc empresa para o
fornecimento de equipamentos e materiais de informática, para as
Secretariai; dc Saúde c Assistência Sucia I c trabalho do município dc
EnLre Rios. Valor: K$ 7 ,*27.00.
Dispensa dc Liriuçúu n- 66*20! ?
Retifico a Dispcn-sa de liei tacão .>oh o nft 1166:20] 7, c»m
íúícrn no Art. 24, inciso II. da Lei X .666/93, nu favor do D R DE
AI.CANTA RA - ME. inscrita sobre o CNPJ:2?.486.558'000 1 -X5, cu¬
jo objeto c contratação de empresa jxira realização ila irtauyurajfào do
CR AS de porTO de Sauipe dia 04/05 e dei serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos SCFV de Subaúma Cm 11/05.

TOMADA DE PREÇOS N" 3/101?

PREGÃO PttESFMnAL V 3V/JU1?
Objeto: Contratação dc empresa para <i Íomccimenlo de equipamentas
c malcrial permanente |iara 0 Jio-spilaJ munidpaJ PROFESSOR ED¬
GAR CANTOS. PSF UIDA DF. NOVA. PSF LOTFAMENTO FLNUONÁRIOS PUBLICO, PSF KlRTO DF SAUTBE E PSF SUBAÚMA, conforme propoáta dc aquisição de equipairenu* do mfcnistério
da saúde. Recebimento dc envelopes e abertura no dia 07 08/2017 u
Q9h. O edital eslajá ã disposição na sede da prefeitura, da.S 08h is
I2h, situado na Rua da Olinda, a/n, entre nos - Bahia. Maiores
LntnnnaçbM Tel (75) 3420-3331.
Entre RLJ»-I3A. 25 dc julho dc 2l>f?.
CTFTTON LUIZ PER RR A FLORES
f'reÿ.neifO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
AVISO l>Ç LICITAÇÃO Nr 200-2017
f tlNt tlHRENC lA l'L BI.IÍ .A NT R/2017
Objeto: Cnntlaluçán dc cmpruvíi para execução, cm caráter canimui».
dos scrviçiis fnibtjcivs essenciais, dc manutençãn. conservação c lurv-

|V7a urbana, du cidade

8/45/8333.

Fciiii CL-

rijnty-,.1. 25 ile tullm Cc 20!?.
OSMAR |Q DE JESUS OLIVEIRA
Praóidcmc <br CPI

Dispensa de Licitação nr 74/201?

Ratifico u Dispensa de licitação sob o u° 074/20 >7, com
fulcro no Art. 24. Inciso II. da Lei 8 666 '93, cm favor do SIDNEY
BEZERA TORRES - ME, inscrito sohre o CNTJ: 0K.52K.83 1/000142, cujo Objeto é contratação de empresa para prestação dc Serviços
de locação dc sanitários químicos para evento dc surf, em Porto dc
Sauipe nos dias 1 3 e 14 de mato dc 201 7, 18 d< maio SEM AS, dia 27
de mato can La Sauipe no município dc Entre Rios Bahia. Valor; R5
14.874,00.
Dispensa dc Licitação n* iS'SOP
Râliflcu a Dispcr.Sa de licitação Stib o nv (I75-'20J7. com
íuIvTO nu Art. 24. Inciso X, rta Lei 8.666 93. cin 1'aVor do ED¬
MUNDO nos SANTOS SOUZA, inscrita -sobre o CPF:459.083 37349. cujo objeto c locação de imóvel residencial, para a corr.iilUidade
do funcionamento da unidade do conselho tutelar do município de
Entre Rios - BaJtta.
Dispensa de Licitação iT 76/201?
Ratifico a Dispensa dc licitação soh o tT 076/2017, com
fulcro no Art. 24, Inciso X. d» Lsi 8.666/93, cm favor da NADJA
MARÍA ALVES DA SILVA, inscrito sobre o CPF: 223.3 1,1.44 5- J 5.
cujo Objeto é locação dc imóvel, para funcionamento do PSF Lacrt
R abc lio em Poro do Sauipe, o qual atendera as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde no município de Entre Rios
Dispensa dc Licitação ir 77/2(11 7
Ratifico a Dispensa dc licitação sob o nM 1177/20] 7. com
fulcro «0 Art. 24, inciso X. da Lei 8,666:93, em lavor do MARCOS
SERGIO MACHADO SUVA, inscrita sohre o CPF:4 77 .28 .605-97.
CU|H fibjcio é lucaçán de itnúve!, para proputdonar J continuidade dr)
ftmcionamento da unidade do SO'V Serviço dc Convivência c
Foriatecimcnto de Vínculos do CRAS - Centro de Referencia de
Adsisiéncía Social dc Submlma - Bahia.

-

82'2()|7

Ratifico a Dispensa dc lictiflçio sob o n° 08 2/2017, cum
fuk-ro no Art. 24, Indue» !í, d3 Lei 8.666-93, cm favor do DF ft NE
RIOS V[DRACAR]A LIDA ME, inscrito sobre n CNPJ:
(H734.565/0001-2K, cujo objeto e contratação dc empresa para fornçciiYicnto de armário tipo hospital* r para atender as demandas da
enfermaria do prorilo atendimento tFoSlu de Sagipe) e Hoapital Mu¬
nicipal. Valor. RS 7.4611,00.
U.WXJ 1" CUN ANDES ftOlJKKilTlS SfMÒCS

AVISOS DF I.lCITACÃO
LONrORRÉNClA V V2PI7

.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DF TERMO ADITIVO

Aditivo iri 029201 7M1I, Contratante PMFS/Fundo Municipal dc
S.-iúdc dc Feira dc Santana. Objeto: O contraio nB 07920161III ora
adirado, com valor global dc RS 50.976,00 (cinquenta mil, novcçcntOti
c ietinta e KIS reais), será prorrogado ticlo período dc 12 (dtuc)
m.-Jtes, a çantar do sçg termo final, referente ao período dc
22.1)4/3017 d 21.-04 '2018. de acordo co;ri o uuanto conUanlc nos
autos do processo n“ 17204-17. parecer n* 6T0-TGM/20I7, que nele
fora proferido pela procuradoria Geral do Município, Contratada:
Ns>rd«(e Sturylav La\ anderias Lida EPP. DaU dc Assinatura: 20 dc
Abril dc 2017.

RETIFíCACÂO
Na DISPENSA DE LICITAÇÃO N1 552-2017-111 Publicada
Oiirio Oficial Eletrónico do Município dc Feira dc Santana Ano
IIí. Edição 535, I8/07.-2O17, Diário oficial da FtaJna, seção municipicrs, folha 3, lí de Julho dc 2017; Jomut Loca) ,fo]ha 8, CLASSJVENDAS, 18 dc Juthu dc 2017, Tribuna da Bahia, falha II, Quar¬
ta 1 9rt)?;2017 c DOU nu 1 36, terça - fetra. ] 8 dc julho dc 20 1 7; Ònde
se Ic "DISPENSA DE LICITAÇÃO N* 552-2017-HI ", Icia-M:
TISPONSA DE LICITAÇÃO N" 570-2017-1 [I.

iiu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
AMSODi: IlOl.iÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N- 1/2017

ftcpublicação

O Município de Gandu. AVTSA aos interessados, que rea¬
lizara TOMADA DE 3JREÇOS M 1/2017. dia JO'0H'J7, M 09:0011,
sede da PMG. R. Manoel L. da Silva, 21L Centro. Ohjclu: Serviços dc
ci-g, CXccUção obras de ixmelusãi) dc Uliiu LSF-UnuI. Saúde Família.
iiubnn. PMCí. TFL.: (73) 3254-03 S6.

Gandu. 7 ‘ <h- julFo de 2U I 7.
DITftl Ft SANTOS DT SOUZA
Prcudcnx. d.i C=‘L

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÀO
LXTKATO DE CONTRATO

Ohjcto: Cotitratavin dc mnprc&a cspcctalizacla para <t execução dc
serviços dr engenharia para mimuTcnção e çuii}icn'acio dos nrcdios
públicos aob rcspralsabilidadc da Secretaria dc FducaçuD e Saúde do
Município de Fnire Ri os Rabia. Kecebunemo de envelopes e aber¬
tura tui dia 25-08/2017 âs 1h 0 edital esLaré à disposição na sede da
Prefeitura, das Oíth às I2h. siiuado na Rua da Olinda, S/N, Entre Rios
Botiia. Maioics ialdmiaçõe!i Tcl (75j 3420-333 1

-

dc Fana de Santana. Tipo: Mentir Preço. Data:

3U0K/2OI? â,s 0Hh30. LvCftl: Salãu dç Licitações, Av. Suuipait». n*
àitc: wft-vjfciraiJejiaiitiina.baaov.br. Intormiçícs no DcpariamcMo dc LiciLaçio c Contratos, mesmo endçrcço. nos
dus úteis, das fiÇhflO is 121100 das l4h(K) « l?hO0. T«r.; 75 3602

.344, Centro. Edital no

-

r; (yÿJlcrOí c/ktUnJ

tlH

Objeto; Contratação dc empresa para execução de ot>ras e serviços de
engenharia remanescentes de 04 unidades bisjeas de saúde {UBS> naí
localidades dc Porto dc Sauipe. Distrito Subaúnia. Distrito Sitio dn
Me in c I.Oteamentn dOit FimciurnârioS PlibliL-OS, confoime Icrmo de
convénio n®. 102X417-21/15, do Mumcipio de Entre Rios - Bahia.
Recebimento de envelopes c olieriura uo dia I1/ÕB/2Ò17 às 9h. O
edital estará A disposição na sede da prefeitura, das UXh ás l?h,
ritUadD na lua da Olinda, S.-74, Enlrç Rios Bohia, Maiores in¬
formações Td 1751 342ÍL333J.

município. VdJur: R$ 7.827.46.

-

m

-

Dispensa de Licitação nf 055/2017
Ratifico u Dispen.sa de licitação *ob u n* 055/2OE7. cinti
fulçro no Art. 24. Inciso lí. da Lei K.666-'93. cm favor do PRFTO
MOVFIS CORMFRCTAL LTDA, inscrito sobre o CSH:
,5»B.
23
2 09/000 1-V8. cujo objeto c coniratação de empresa especia¬
lizada paru o fornecimento de eletrodoméstico C portáteis para o
hospital do Município de Entre Rios BA. Valor; RS 7.634,00

Dispensa de Licitação nf

159

/5SV 1677-7069

RsSUinn du Conltato a" 093/2017 - Tomada de Preço n'
00.2/2017 On(ratada: TT\Í ConsIruçAcs e Locação dc Máqu.nas e veiuulos FIRKI.I
KPP - CNPJ 17.6 1 B.003-0001-96.

-

Õb.icLo: conlraiaçio de empresa especializada no ramo de
obras e engenharia civil para rçalixar a recuperação de es¬
tradas sicinaia. terraplenarem c cncascalhamcnto neste mu¬
nicípio dc Gavião 'D a. cottfotme condiu no Prucensn Adtni-

nr 2.200-2 dc 24/04- 2t>Jl, que institui a
In fracslrutura dc Chaves Públiiaa Brasileira ICP-Braidl.

Documento nssiriadu digitalmcmc conforme MP

-

