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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22
CONTRATO 052/2017 * DISPENSA

CONTRATO QUE ENTRE SI FA2EM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE ENTRE
RIOS E, DO OUTRO, DP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RJOS, Pessoa Jurídica de Direitc Publico Interno, com sede na Rua da Olinda, s/n0, ENTRE RIOS •
BA, inscrito no CNPJ sob número 14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Elízio Pernandes Rodrigues Simões, doravante
denominado CONTRATANTE e OP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 02 794 044/0001-65. situada no
Loteamento Serra da Prata. n° 149, Centro. Neêpolis SE CEP' 49 980-000, neste ato representada por PEDRO ANTONIO BASTOS ARAÚJO,
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador do RG n° 315.877, SSP/SE. inscrito no CPF sob o nD 1 49.41 3.845-04, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de prestação da serviços segundo as condições nas dáuôulas seguintes

-

O presente contrato tem seu respeclivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo.
regendo-se pela Lei nE 8.886. 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. Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre os contratantes acima mencionados,
objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE ENTRE
RIOS BA. conforme solicitado rc processo administrativo n* 205/2017

-

-

1.2. Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução dô contrato, bem como dos
tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos o$ demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto acima
indicado.
CLÁUSULA SEGUNDA

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obr ga a:

2.1.

a) Prestar o serviço descrito na Cláusula Primeira deste contrato, bem como no termo de referência constante do processo
administrativo correlato e que vai anexo a este contrato, conforme requisição da secretana;
b) Assegurar a ooa qualidade do serviço;
c) Prestar o serviçc contratado de maneira satisfatória, não cabendo ao CONTRATANTE nenhum ónus além da proposta

apresentada

Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento do CONTRATANTE:
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 ccmpatibiI dade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições
de habilitação e quahf cação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução dc contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em
vigor quanto as obrigações assumidas na presente dispersa de licitação:
i)
Não utilizar esle contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou
descontos de duplicatas
d)
e)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA$ OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3 1-0 CONTRATANTE se obrga a

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a devida qualidade do serviço contratado através desta cártula.
Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos á CONTRATADA.
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 ca novas faturas corretas:
d) Notificar por escrito. á CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato:
e) Declarar os serviços eíetivarrvente prestados.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
a)
b)
c)

-

4.1. O valor global do presente contrato é de RS 14.768.49 (quatorce mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e
nove centavos), constante da proposta integrante da dispensa, aceito peio 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 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 nêo pagamento.

)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendc erro na fatura ou descumprimento das condrções 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 reapresentaçáo da fatura devidameite corrigida
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-

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

-

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 oficial.

4.4.

- Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso. serão efetuados e calculados de

acorcc com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governe Federai

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

4.6.
CLÁUSULA QUINTA

- A empresa contratada aeverá apresentar documento oficial comprovando o

reajuste, acompanhado de requerimento.

- DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

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 do 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALQCACÀO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão porconla da seguinte dotação orçamentaria:
Projeto Atividade: 2.019
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00
Fonte: 00/42
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 indenizaçâo. nas seguintes hipóteses:

a)
b)
c)
d)
e)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das dátsulas e condições aqui estabelecidas;
Atraso no cumprimento:
Superveniència de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas:
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, per 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, nde pendentemente 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
peia 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 á execução do presente contrato, bom como qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA de seus empregados, prepostosou subordinados

-

PARAGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos
contribuições fiscars, para-fiscais. emolumentos, encargos soaais 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 cs danos e prejuízos decorrentes de atrasos na entrega
do objeto contratado, salvo na ocorrênaa de caso fortuito ou de força ma:cr, 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 á CONTRATADA

V
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CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENALIDADES
-

10.1. A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á. no caso de inadimplemento de suas obrigações, as seguintes sanções,
graduadas conforrne a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei ne B. 666/93, em sua
atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional.
a) Advertência,

por escnto. sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.

b) Multas de até:
bl) 0.20% (vinte dèdmos por cento) co 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% co 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 descumpnmento das normas do contrato.
b4) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem
prejuizos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual:

c) 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 apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

10.1.1. - O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reaiustamento de preços vigente no mês

em que cessar o motivo que lhe deu origem.

10.1.2. - AS multas previstas na alínea 'b" desta cláusula poderão, a criténo da Administração, podem ser aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatãrto.

-

10.1.3. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo mãximo 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 criténo da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS

10.1.4. - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo máximo de 46 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa á contratada sob pena de multa
10.1.5. - Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à
Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.

contratante,

10.2. - A penalidade de declaração de imdoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência
do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS. as demais penalidades serão de competência do Secretario solicitante,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1.
data de sua assinatura

- DA

PUBLICAÇÃO E

VINCULACÃO

- O presente Contrato será publicado por extrato, no Diário Olicial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias. contados da
-

11.2. Este contrato fica vinculado no seu todo
posteriores, como também, a dispensa de licitação n° 06812017

CLAUSULA DéCIMA SEGUNDA

-

e. principalmente, nos casos omissos, a Lei n° 8 666/93, e suas alterações

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 titulo

E. por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em G3 (très) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade
afim de que possa produzires seus devidos e legais efeitos.
ENTRE RIOS/BA 28 de março Oe 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAT URA MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 4/MP

OBJETO'- Execução de serviços vivandi» a rjvímentjçòi» em CoÿviVtn
Betuminosa UshWKlo. nas RULS: Alto do Craveiro, Frei Galvèo. Rio

do Pire? i c 11. 1 1 iie Outubro. 12 de Ouaibru, Mário Negrctnontc c
Rua dn Crcehc. rtp. sede dcslc Município. AbCrluía: 25/07ÿ2017 ái
(W;l)íl horas. F-dilal/lntomuiçõeii: IUI prédio da sua sede.

t VtiraiUÍ 7 rlt- .lijlJio Je 2lil7.
CRTSTTANE DE OLIVEIRA STI.VA
T'iV<iiknbj da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COAR ACT
AVISOS DF MCITAÇÂO
PRKGÃO PRFStM’I AL 31.20] 7
l> Município it CCAirid. KTdi pubbi’6 que realizará tio dia
24 <W julho de 2017. ás 09:00 hs. na fucma du disposlo 11a ki fwViiil
111.52(103 r.ru lei íi.666A)3. o PREGÃO PRESENCIAL n.31.2N7.
emo obicio c B CONTKA1AÇÀO DL LMPRISA hSPF.ClALl/ADA
PÁRA A C ONFFCÇAO DL E AKDAMENTOS DESTINADOS AOS
ALUNOS DA Rlt DF FÍiÔLKA. EM ATENDIMENTO A SECRE¬
TARIA l>H FDIÍCAÇÃO DO MITN1C f PIO DE COARACJ. Edilal rsi»
<4tar Je licitações, na AV Avçuida Juracv Maealhòe*;, 244 Cenlio as 1 3;00 hnras. cn«il:
Coarac: /BA- Ccp: 44-.6?HqK.Nl. d«
CiMrii&síiu.ljciidctio.c<>,mciÿholiiiai1.com Coara c: - BA. 07 dc juJItn
de 2ÍH7 - Tiili;me Sautt». (. arduw Bíltist*. Pregoam

-

PRLC.ÃO PKI.MAGlÀi. N" 32/2D17

O Muiiicipío dc Coaraci. mma públicn que rcnliy.irí- nr. dj.t
25 de julho de 201?. âN CW;(J0 lis. na tomw do diÿpcnlo na Vi federal
! D 520-02 e. IM V; Jc.MA«9*, PREGÃO TRESENITAI. 0.37 21)17,
c"jo objeto e a Comrauçáo dc Emp*eu EspeciaKavwki para ManulcjjifSo Jt tqcipnuwntio* mídicos bú&pitjlcrcs c cviokiTnJóÿcoti no>
sclorts Jus Unidr.tk-i da SccrvLtriil Municipal da Saúde dc COA*
RACE Edital 110 setor Je IíCíUCUCM. na AV. Avenida Juracy MaxLhães. 244 - Crnlin * Cnaiair» B3- Cep 45.fi3x-nr>n. da« ORJHi à<
13:DO htiraá. c-yíl, cumíssiío. licit Jcau.cujrjciúl hoim jil.cum . Cuih
jaci - 3 A. O? dc julbu dc 20 J 7 - TjlUhc Sanlus Caidosc Ba(iiU.
Prcpocira Dcsipnadii.

PULGÃO PKESENUAL-SKP N" 3,4/201?
O Município do Ciwact, tiíma publico 411c rcali7rirt no dio
24 tk julho dc 2f>l-. ás 11:00 hÿ, na Locma dn ilispOTio na lei federal
ir» 52Jri2 V. rm ki x.6WíJ3. :«-u**au na muJalidoik PRFfiÃO PRFÿ
SENC1AL SRP r: 33/2017. c.:o <*ijen. é a CONTRATAÇÃO DF.
EMPRESA DO RAMO. PARA O FORNF.CIMFNTO V REFORMA
DE CADEIRAS ESOOLARLS PARA ATENDER AS NECESSI¬
DADES DA SECRETARIA DL EDI CAÇAODO MUNICÍPIO DL
U>ARAC[-BA. NO EXERf'lf IO DF, 2(117. Fdiml nu -rriir Je IL
244 Centro Coaiaci
citaçòe-s. na AV Avenida Juncy
/Tt\- Cep: 45.63 S-CM30, ttâi 0S:í» ái 1 3:(*0 hura. e-mail. coreis*

-

.

-

s5o.Iwitncao.ç ucuacifriíhoimaiLcure.
Cotÿaã - tíA. 7 dc .iLbiÿ iL 201

TATJANE SANTOS CARDOSO DATJSTA

Prciutua
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO Df:> COITÉ
AVISO Dk LH TTAÇÃO
1’KIGÃO PRKSE>CI \LU1?CJ7

.

-

-

Çon<.‘içf.o LLI Çoire.BA, 5 dr julho Je 2017.

lit AIDF C AMUAI. CALADO
Prcÿofiif

PRKFRITURA MUNICIPAL DZ ENTRE RIOS
LXTR.4TO UL CONTRATO
A PRFFFITUBA

MUNICIPAL DF. FNTRF RIOS /BA

toma público

ifuv firmou .iintratu de 11" Ortf./lOl* NUTRICASH SERVIDOS LTDA, inwritu sobre o CNPJ: 42.194. |V]/ífO(M -10, UUju t*bjcto c o

Fornecimenla de carOo combustível C licke: cumblKCível cm papel,
ileÿlinaLk's ao i»bsi»jeci memo do> veiculei n herviço dn Prefeitura de
Enttc RJOè Btihiu. Valor RS 3 64 5 725,53. Vijÿscn tlc 27.0J.2tll 7 a

-

27J13 .21H*.

LVI'K-AJ OS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nd 42/2017
Ratifico t Dispensa dc licitação sob 0 11'" 42/2017. cum fulcro 110 Art.
24. Imrifri» X. tk L*fi K.AWsV.t. cm tuvtir Ja Sr. Saitlo Mnchudi» Neto.
inscrito sobre a OPL 9i>7.5‘J,J.235*'9l, cujo obielo 6 0 l.ococ&o dc
imõvçl, para continuar funcionaiido u ariexo fl, ill Unidade Caso doi

Cuiisellitw.
fcstc (Vcnmcnto pork ter

que fitreou eomrar.o *1; n’ 021”20]7.1>ISP. Sr Saulo Machado Noto.
inscrito svbiri o ÇH-: W 7-5 74. 2.>5-ÿ1. cujo objeto é o Lucaçiti de
imóvel, para eotuiouai i\jidonaiitV> o aru\io It. ta Unidade Casa dos
Conselhos Valor. R& PStibiLOO. Vidência de W.IH.201? à

31.112017.
DISPLNSA DE LICITAÇÃO N" 37/2017
Ratifico * Dispens/i .is' liciuÿãu mb <i n" .P 20 1 7, mm fulcro no Alt.
24. JIKíM'* X. da l.ci S.660/93. ra fr.vor ta Sr. JuJn Ribeiro Lima.
inscrito sobre o CPr : 05 S Í8I.055-72. cujo objeto A locação de
imóvel, pam continuar lunciotinndo da locação de locação de mune!,
para funcionamctito LfSI: - Unidade dc SatiJc da Familo rj lo¬
calidade de Sítio du Meio, o qual atenderá <i< necessidades da S<ÿ
trclaria Municipal dc Sa úik do Município do tr.lrc RioS.

A PREFFITURA MLNiar.Al. DE LNTHL mos /RA 1orea puciivO
que línr.uu contrato de n" 037 2UI7.1>lSP, Si. JUH<J Ribeiro Lima.
inscrito nutwe o CPF 'J55.USI íí.iS-7?.. clljo ubjclo d o LorjUÂu dc
imcívvl, ptfiiii «viiitiiiijar tiin.'irmandu d» lax-nÿin de locação de imnvel.
|uri liincionanicnto UNL - CniiLuk ik Siiítik *L família na lo¬
necessidades du Se»
calidade de Siliv du Meio. o qual dlenJcrã
ernaria Municipal «Ic Síude dn Mur.icipio de Enlre Rio». Vítlor: Ri,
1.500.W, Vidência de P 03.701 7 á 51 P.3017.
DISPENSA DE LU ITAÇÃO N"
Ratifico a Dispensa ta licitação snb n >1X201 f. cinn lidero nu An.
2 A Inciso 11. da Lei x.6*6 93. 0 Wr du A POLI. O MONITORAMENTO DE SISTEMAS OE SEGURANÇA EIRELl - ME. :ov
ç:H0 sobre 0 ÇNPJ 75.111 795/OtJllMK, CUJO nhiclo è O Gerên¬
cia mc?.to, coordenaçáu e produção dâ marcha das mulheris. 3 sei
rco,Í7»do no dia 0S dc março da 201 /, nn Munitipio dc l.iitro Kins Dalua.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS TiA lot na publko
que firmou contrato de :iu 056'7JI7 UTSP- A l*OI.I O VONITORAMHNT» DE. SJST ItMAS !)[• SEGURANÇA L-.IRLl.l - Ml-., inscrito
Kt*rc o CNW. 25 5H . WOOOI--IR, cujo nbjeto â o Gcrcmciaincnto.
tnoideMiiçâu e produção da niiin:h;i tai*
«• •<: reahsjdu nu
dia 0& dc maiço tk 2017. no Miuncipio dc Loire Rtos • liihw. Volor:
Ri T.blKLWJ. Vigcncu dc .03 .H* 17 j> 07.0-1.2u17.
DISPENSA DU I.ICJTAÇÃO N" .<ÿ201'’
Ratifico a Dispensa de liciloçin •?i>b o n0 >S. 2U 1 7. ci»m fulcro no Art.
24. Inciso X. da Lei K Síft-Ol. em r'avnt da Si. Maicía Regina Afatii'
cujo oh|ato c n
Mimm Ronwi. in.scriu> vrár; o (TFLOCJçíO ile imóvel, para n funcionamenUr Ja llnuiuk do t kAS Ccnln> dc rcfcréncij de A*$itfõncú»s SiKÍãl «o Munkrpio dc Lrilrc
Rios - Bahij.
A PR FF KJ TDK A MUNICIPAL. I)E ENTRE RIOS .'BA tornu pubiicu
que firmo- eonttatii de o'1 OdVOOl'.VDlRH, Sr. Marcia Kcpjua Ma:o«
Mmira Roma, inscritn sobre o LPF: 3d3.5SI.3Ki, cuju uhjetu i n
dó imóuL pir*i n ;unçiinarncnlu da Umtlrule do CRAS Ccutro dc lelerèrtciu Je Asrisfèrieiiíí Social nu Município de Frilrí
Rios - Doida. 3'alor: R\ 22.fLMJ.VCi Vieé-cia de 30.02.20 T á
3 L.12.2017.
DISPENSA DE HCTTACÀO N1 EIV20P
RaiiDco a CbiHKmioj dc licilacSo n>b n n" Mi 2 11L 7. c->m lulcixi no An
24. Incidi II, da U-. K OMvO.V c-n Ci»r Ja JOSÿ AUGLlSlsJ Slt.VA
SANTANA ' MC, iraicníti sobre o UNPJ: o..5o3.54l fMi(i|-77. cuja
objeto C ã \qui*.içdi) dv arc ia | areia branca, aremi\o C arda dc ?'|
[uira a ma.:ulei:çàu <ius piéJinv e evjuçus puiiliuin dn Muuici[>ni de
tnux: RioS - BiJiia.
A PREFEITURA MUNTC1PA E . HF ENTRE lílUS -BA turn:. ptiLIRu
que íííTMU contraiu dc li' Od.T’uP.DtSP. JOSÉ Al.GUSTO SII-VA
SANTANA - ML. Lsetilo sobie n CXRJ: 0!.5cOJ4I.OUtll-‘>‘. cuju
objeln é u Aquisição «Se areia (areia branca, areno*.'. e ajeia de i'j
púrti a rtnciUlcnçào r.os puálioí c cspuçuS públiarí du MunicipiO dc
Entre Ki«, - BOria. VaRv. RS 7.PÍMJX Vjjénv.ã de 2J.II3 ?0I'J J

:.T(M20]7

PE $R1J S|/'l7 hw Adm |9I ;7. Ohicto: aquiriçáo dc
Dis 2Õrí)7/'17 ás 9h. Edna) no «w» conccicaod(X'õite.bíi.gos .br •noitnl da tranuparéncia liciiaçAo avisos e ediiais
2(J17. ou n;< fTL, R Thenj[nei Antonin Calialu, Vu. Anrm do Teiÿ
minai Rodoviário, fone 75 3767137?. 4c ? as I7h.

clciroÿclclrclnicos.

DISPENSA DE I.KTTAÇÃl) ti* f,l,MU17
Rnlilwo a Dit.peils-1 lie In-Ilaçiit’ sub r." 61. 2017. com fuleru nu Art.
24, mciio 1L 4a Lei a ftirfvÿ. eni favor a» AUH'> PECAS NATAL
LTDA ME. irisuiln solne o CNT.I. 15 401 Í5VOOP1-07. oijti uhjcln L-

a Fornccimcnlo dc pc;ai Didomoiisjis pam n r-.nnuTwito cú irnm dos
veiculo? cfci Pielemiín de tnire R>os - Bjhia
A PREFEITURA Ml.rNLUFAl. L>P LV[ Kf. RIOS ;B4 torna publico
que lirmoil contrato d; n'' [US 2U1 7.*'IM$P. AUTO PTC AS NATA!
[.EDA MF. iiiNintu sobre o CNPJ: LMOLLSK.OIJIJMj:. CUJO ubjel-i ê
o Kcimcei mento dc peças a Jumolivas p.ini a nijnulcnçào dã frota COí
7.7W,-5veículos da Pirteilurj de Entre Rios - Bahia. Vnlm
Vidência de IJ.03.2Ul7 a 15.(4.201 T.
T>ÍSFTKSA DF LICITAÇÃO V (O/Htin
Riitilico J Diqieusj de lii itiR-àn suh it" 62 2ril7. omi li.lt'ir» no An
24. Luciio X. iU Lei U.bCjbNi. cm favor díi Sr Jusc Adailton PiincBtcl
Filho, invo'ito »oh«'c o CPF; n55.SM.f>>.ÿ-7?.. cujo objeto ç L«JCÍçI
dc imóvel, du CadullMvUnlii:' lúintiLia c dn SccrcUria Mcmcip.il dc
Assistência Social <: do Tmhalhn.
A PREFEITURA MUNIU IPAL DE ENTRE RlO& DA m na públicn
que tírmial cor.tnitu de ri' (MS 2U I7,.'D] SP. St. José AiLiilloU PiiDCQtcl
Filho, inscrito sribie o CPF: ''55.XRI lU>7?. CHjn nhjitn ê n IXN:,IS-,HI
dc imóvel, tio CaJuuicOíIlolíLi Kaitltllã C <1* ScucbK.n Mimiciftil de
Assistência Social do Tmbcihn. Vr.iur Kí 5O0Uti,lXJ Vidência de
31.(0.jrj]7

vi M.l 2.2111 f.

DlSPhNSA L>t LiniAÇÃO y

6S';0] 't

tioiíunda-fcird. 10 de julho de 2017

Ml MCIPAL DF ENTRE RIOS BA n«nM r..hl.«.
•pv firtium coormriv dc n” 052'2»l -DISIJ. Ull LNí ii-.MIARIA K
CONSTRUE- AO LTD.A EPP. inMiim xihfe 41 CNN
02 794/>44''000'.-66. cujo ubjo.o c a comrc.tação dc empresn pfin
elabnRiçio de projeto básico da limpe/a iiTbana du município Je Fn'e
Rios • Bahin. Vrilor: R5 lã.Trix.ã'». Vigência Je 2x.ri.V2iH? a
2b fi6.?<iiL
INFNffilBlI IDADE DF I.EíTTAf.ÃO V OHJ.dtíL
Râiiíico a IbcxiuibiJid.vlc: dc licitação ?ob o n" (HO HOP. com fulcro
nn A li. 37, XXl e Art. 25. Inciso Hf. da Lei R.h66'l>.v em favor Ju
PEDRO M [. AGUIAR MF, inseria sobre >i CiNRJ 22.41 1 lÿ'OOOIcujo o objeto; Continuação dc show on Alien da KjnJa Chç iro de
A PREFEITURA

Amur, pain se apnfhônlar maicna da luulhei. no ilia <DplJ?.,2t>l7. mu¬
liahia.
A PREFEITURA MUNICIPAL l>fc ENTRL RIOS /BA luma púMia.
q:.C I1ITOUU comr-un lie nu tl 10/701 7--TNEX, cam o PKIJRO .M I.
AGUIAR MF. ihSCrilO vOJrc 0 C'NFJ u" -77.JÇI 1 . 1 6/nOWH-7u cujri

nicípio dc l-Jitrc Ritis

-

objeb) cunlralvH'iKJ de show animei* ibi
CLeixo di Ar.nH p.u:i
se aÿtesenLaT marcha da muihtr. no did 0U.U3/J0 1 7. município Jc
Lnlre Riw - Bahia. Valoi R$ 30.01l(l.iKl. Vidência co-tniludl dc
ftVOA.2017 arc o 03.4Wt.2n|7.
INEXTGIBILÍD.ADE DE LICITAÇÃO V 012.20*7
Kalificn a lrtc\i eibdidadc dc licitação sob u nr 015 2fiP, com fulcra
no Art.
em lavor da
XXI C Ari. 25, [nç-.sçt II, da f.e;
BUAVDNTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ins¬
crito fobre o CNPJ: UJ.pftÿARtMJOíM-N. cuja objdo Contraração dc
esurilòriu tie Nilvonicia piira a prr.-aaçan de serviços Je avsessnriii
tributaria ha árcn prçvidcr.ciãrinA PREFEITURA MUNICIPAL DE FNTRE RIOS .BA turn., piiblko
qec ."irtitou cpnitniu dc n? OJSÿOJÿíTNEX. com t> UOÀS E.N TUR_A E
OLIVEIRA Al>V<X>AO0$ ASSOClAlXlS, inçculo ?obrc o CNP.l í:M
JTI 56R.3R(L;iXKl>Jÿ cujo objeio conirntacio d? esemono de mBocacú ptiTd a prcslação ik- Su/viços dc ossCSSjria rrihiliSrM Im área
previJenciãrifl. Vulnr RS I2'..IKNI,0H. VijtL-naa .uniraluai Jc
j3-05 2017 ,-trc o I3.4Í?-ÍÚIS(J.
1NEXICIB1L IDADE DE LICITAÇÃO V r.19.101;
RJIíHCO n IncjcigiDÍl idade du licibacáo *ob 1» n" 019 2017. com fulmi
no Alt. 37, XX 1 C An. 25, Inciso lir. da Lei b-tiíiti.'93. cm factor sla
APN PRODUÇÒES EIRELl - ME, insónia s/ibre u ÇNPi.
f>9 2K.3.60l)/WlO]-9U. cuio ubjcltí: CuneauçJv. dc Shun1 Artístico da
LSaruL JJII para se apresentar na Frs-j de F. 11Jii eipaçãu Pulitiea da
Cidatk- tV Enlic Fios Da a sc rwh/ a no cu «5 tk AN d dc
*117.
A PREFEITURA Ml 'MCIPAI, DE FNTRI: RIOS BA km» hóblnru
que firmou conrcnto dc n" Jl 5/301 7 1NHX. Ciim o APN FRODO
lNJl)l-*«,
ÇÕFS EIRELl - MF. iiiM-ntu aubw u ( NPJ 11” *»
cujo ohjcio- ConlratÉiçBO dc sltow artisfioi da Handn .'ou vr,rn sc
aprrsentur :ia festa de emautipHçàu pnlilica Ja CiJade de Enlre Rins
- 13ÿ, 3 w rcoliear py cia b? dc nbrií dc 201'.'. V»W KS 30 W.OD
Viténcia contratual de 31.03/2017 aiê o 13.UA ZOlhO.
I-.XI RAIXÍ ])í: ILRMO ADI UM) PRt.MLJRU
TFRMO ADITIVO AO CONTRATO V OOIVÿfir
TERMO ADITIVO A<» foNTRATt» N" (MH -’2I >1”. ErOLl RB ENGENHARIA CONSERVAÇÃO Y LIMPTiZA URBANA MIM
iDvP.l/MF: IfJ.-I-Jú.lOlvOOÍM-M. Objeto. Comrauudir dr empiY-u pdiu
u\cciição dc st;r\ içíib dc l:in|)oca uibana c-ompiccrulcnclu mlc itu
mumçipio dc Entre Uiqs, Pqiti? de Sauipe, Nuliaúrriú, I aijoa Redonda.
Cinco Fxirada, Serraii;). Sitiado Meio e Povoada ile Massar.-ndupkr
lorfcn Detritus e Povoado deSle Município PrLMToÿiu ilu do 7»r*7u <le
vigénçui pí if dlJ (.liai*: t-nrrecprnwle so |H'i in(hi dc I>5 ik abriJ Ji: 2(>l '
3 04
jBfcd dc 2017. Dzta dc Aisb'aturj: 04/M-2017.

-

RFSLLTADO DF HABILITAÇÃO
Í ONÍ ORRÍNCK Nú l/20r

Obvto- Conuauÿão ik canwcsa dc cÿucnhcria

paru OiccUçja <k

«rrViCti' JL- hirpcza tulvtna aimprixndcridil urdi dr» muii:ci;r> Jç
Emrc Rios. poria Dc Srÿuipc, Subaúma. Laÿiaa Rcdorabi. Cincn £v

rrada, Serrana, Sitia do Meio e P\*vtNidú de MaiSurÿilólrpió. todo*. OíDisinios i Pavoacín deste Município. IntbnranioK que aptis analise
cnleriosn da hohilitaçào. a cruprevi FCOLURTi CONSTRUÇÃO
i ONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1'RBANA LIDA foi deikrada babililaila e as emprÿ SAJ hNCiLMlAKIA LTDA. POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELl ME e ATl ÃNTlCO SUPERVISÃO F.
SERVIÇOS EM CO.NSTR.UCAO CIVIL LTDA mc fnrrm dcoltiredís
(iiúhililadDK para rs-.c cçiuamc. Maiores ruformações pelo lelelbue:

C?) 3420- ? 33L

Lnlrc R:,<N -B \ ' Ji" jidl.u òv
CLEITON LUIZ PLRFJRA FLORLS
Piejidco «.L1 Cnp'.-I

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
FXIHATO 1>K TT.lt MO AllITT \U N: 5U26K-2lfl7

CUNTRAIANJ E: MUNlCÍFKJ l>L l LIRA «fc SANTANA. CON¬
TRATADA: L OÍNSTRUÇAí) 1TOA - ML: Adilar r> mnlul» n"
34JU20Hv 1AC, limutdu cm Ú7'J6/L0Ló, iom vkiol Utiijinciliu dc RS
3!
O prazo Jc cxeu»cãn dri Ltinirata, itiã acrescido em mais
05 lucwf. » contai do >*cu iCrma i'nal. D ATA. 15/U3/2057
AVISOS
PREGÃO LLi;**tOM< 0 A- Sl>2l>r

2U17. vom fnk n • nn An.
Raíitieu a Dispensa dc lii ituçiiu -ob u r"
24, Inano 1. Ja Lei S. 666 43. Cm fvrtm da DF fcNf/fcNJ l.\RJA h,
inÿi-m
CONSTRUÇÃO ITTM
Sribl'C 0 i. NP.l
L?P
02. .ri-i-MKM)1 -fifi. cujo obieto e conm1flÇ'lii dc círj-vcsa pare.

LJCITAÇÃO 145-:017
Foi DFSFRTO o LOIR T e 1 RACASS ADO 0 I OIL SIT.
Lieam HI- ViXiADOS os LOlflS I e III Ubj(*tt>: Aquisição de

olílVNVção (|ç piojcto bioco tl4 limpcra
Kius Bahia.

ir.ttcrial pcÿnancnw fintneriiis pÿra panifiÿáo J infonrUiL-ji c IJTCNtiiC'i» tk1 served mijen) pa/4 : tender u I'mjcto Lein rmulii'.i' a-

.

verificaria 110 endereça eletrónica blIpÿyivnns.iTLÿrvbriajiaãkiiLkJcJÉnJ,

pelo outlie 0003201707 1 ncitl IM

N" 110.

3

A PREFECT URA MUNICIPAL DE ENTRE KJOS 'DA torna puhiivxi

crtun,. do

ipuneiiiio dc tlnle

-

Outui'-nHa assinado vlijji’Silreeiite cciiitiinnt MP II* 2.70tl-7 dc .1-1.41)1/7001. quç in<litui a
infraeslt-uturd Je Chives Públiaas Rrasileir? • KT*Brazil

