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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISiÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS - CTR N° 126/2018
Proc.Administrativo nO071/2018 PregãoPresencialn0021/2018

o MUNICIPIO DE IUIU/BA, estabelecido na Praça Abílio Pereira, Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF
nO 16.416.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reinaldo Barbosa de
Góes, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nO. 04923403-07 SSP/BA,
inscrito no CPF sob o nO 608.929.435-72, residente nesta cidade de IUIU(BA), doravante
denominado CONTRATANTE,e, do outro, a Empresa MAGAZINE PALMAS LTOA - ME,
inscrita no CNPJ sob N° 21.014.140/0001-99, com sede na Avenida Castro Alves, 58,
Centro, Palmas de Monte Alto/BA, CEP 46.460-000, representada pelo(a) Sr(a). Raimundo
Nonato Pires Magalhães Junior, inscrito no CPF 798.040.555-20, RG 09.888.936-22 (SSP/BA),
celebram entre si o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica para
Fornecimento de MATERIAIS ESPORTIVOS,destinados as escolas da rede municipal
de ensino, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão nO 021/2018,
constante do Processo 071/2018, em conformidade com a Lei N° 10.520/02, e com a Lei N.o
8.666/93, e demais legislações vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DOOBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica para
Fornecimento de MATERIAIS ESPORTIVOS, destinados as Escolas da Rede
municipal de ensino, conforme detalhamento no ANEXOI - Planilha de Quantitativos e
Valores que integrará este instrumento.

cLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidas no Processo Licitatório nO 071/2018 - Pregão Presencial nO 021/2018, cujas
quantidades serão deduzidas do pacto, conforme Planilha de quantidades e valores dos itens
do fornecedor; sendo que casos omissos serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei 10.520/2002 e Legislação Municipal que disciplina o Pregão Presencial.

cLÁUSULATERCEIRA- VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 112 (cento e doze) dias, tendo
início em 10/0912018 e findando em 31/12/2018, podendo ser prorrogado através de
termo aditivo, observada a legislação vigente.

cLÁUSULAQUARTA- PREÇO,CONDiÇÕESDEPAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 15.860,00 (quinze mil oitocentos e sessenta
reais), onde o pagamento efetivar-se-á, após a entrega dos objetos, com posterior atesto pelo
Departamento de Compras e parceria com a SAFIP. O Departamento de Compras, órgão
gerenciador dos abastecimentos, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação dos
abastecimentos após entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a municipalidade terá um
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prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da expediçãoda nota fiscal, de acordo
comas especificaçõespara realizaro pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidadedeste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensa
até que a contratada tome as providênciasnecessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentaçãoda Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2018, obedecendo à ClassificaçãoOrçamentária
abaixo, cujas classificaçõesserão apostiladas em 2019 conforme sua correspondênciaem
sintoniacom o PPA:

DOTACÕES ORCAMENTÁRIAS:

Unidade 01.04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA - SEDUC

Ação 2011 GESTAOES DAS AÇOES FUNDES 40%
2013 GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL
2095 GESTÃO DAS AC;ÕESDOS RECURSOSDE PRECATÓRIOS - FUNDEF

Elemento - Aquisição 3.3.9.0.30.00.000000 Material de Consumo

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execuçãodo objeto do presentecontrato, obriga-sea CONTRATADAa envidar todo o
empenhoe dedicaçãonecessáriosao fiel e adequadocumprimento dos encargosque lhe são
confiados,obrigando-seainda a:

6.1.1. direcionar todos os recursosnecessários,visando à obtenção do perfeito fornecimento
do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionaisde qualquer natureza
ao CONTRATANTE;

6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de MATERIAIS
ESPORTIVOS,sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência dos
produtos.

6.1.3. manter estoque regular de MATERIAIS,de modo a poder atender de imediato as
solicitaçõesdo Municípiode IUIÚ/BA;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçãoou
interrupção do fornecimento do material adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstânciasdevidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
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6.1.5. responsabilizar-sepor eventuaismultas municipais,estaduaise federais decorrentesde
faltas por ela cometidasna execuçãodo Contrato;

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de materiais e materiais de segurança necessáriosà
execuçãodo objeto desta licitação, bem como fiscalizaro cumprimento das normase medidas
de segurança;

6.1.7. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo
seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a
realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo
empregatício;

6.1.8. fornecer MATERIAIS ESPORTIVOSde acordo com os aspectos qualitativos e
quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do
Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidadecomas obrigaçõesassumidas;

6.1.9. responder, independentementede culpa, por qualquer dano pessoalou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execuçãodo fornecimento objeto da licitação, não
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidadepelo fato de haver fiscalizaçãoou
acompanhamentopeloCONTRATANTE.

6.1.10. Manter durante toda a execuçãodo Contrato compatibilidadecom as obrigaçõespor
ela assumidas,todas as condiçõesde habilitaçãoe qualificação,exigidasna licitação.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. OCONTRATANTE,durante a vigênciadeste contrato, compromete-sea:

7.1.1. autorizar o fornecimento de MATERIAIS ESPORTIVOS,mediante Ordem de
Fornecimento,cujas cópias deverão ser anexadasàs respectivasnotas fiscais, para efeito de
conferênciae pagamento;

7.1.2. fiscalizara execuçãodo Contratoobjetivandoa qualidadedesejada;

7.1.3. dar ciênciaà CONTRATADA imediatamentesobre qualquer anormalidadeque verificar
na execuçãodo Contrato e indicar os procedimentosnecessáriosao seu correto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentosatinentes ao objeto, que venham ser
solicitadospelaCONTRATADA;

7.1.5. O Municípiode IUIÚ/BA poderásolicitar à CONTRATADA, análisedo produto entregue,
sempreque o mesmose fizer necessário,sem ônuspara o ÓrgãoCONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao recebera Nota Fiscal,se as quantidadescobradascorrespondem
ao consumoreal ocorrido;
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7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condiçõesde preço e prazo
estabelecidasno contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADAserá feita através
Departamentode Comprase Gestãode Contratosou através de agentes por ela indicados,os
quais poderão, junto à CONTRATADA,solicitar a correção de eventuais falhas ou
irregularidadesque forem verificadase que, não sendo sanadas,no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, serão objeto de comunicaçãooficial à CONTRATADApara fins de aplicaçãodas
penalidadesprevistasnesteContrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

1. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos,ou obter da Administração,tempestivamente,
todas as providênciasnecessáriasao bom andamentodeste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadase se os
procedimentosempregadossãoadequadosparagarantir a qualidadedesejadados serviços;

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OB1ETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitaçãodeverá ser feito de acordo com as necessidades
do CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desde que previamenteautorizados
peloSetorde Comprasdeste Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO 8.666/93, com alterações
posteriores,mediante recibo, o objeto da presentelicitaçãoserá recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posteriorverificaçãoda conformidadedo produto entreguecom a especificaçãopretendida;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequenteaceitação,quandoa nota fiscal seráatestadae remetida para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordocom o estipulado neste instrumento convocatórioe na
propostado adjudicatário será rejeitado parcialmenteou totalmente, conforme o caso;
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, sendo, porém repassados os aumentos ou reduções de
preços conforme oscilação da inflação quando estes atingir patamares elevados, e
devidamente comprovando que incidiu diretamente no produto.

11.1.1. Quando ocorrer reajustes, a CONTRATADA deverá requerer expressamente junto ao
Setor de Licitação, anexando ao requerimento documento comprobatório do índice, valendo o
reajuste ao contrato a partir do protocolo de documento. Da mesma forma, em havendo
redução no preço, a CONTRATADA deverá conceder uma redução no preço do produto
fornecido na mesma proporção;
11.2. A substituição de fornecedores de MATERIAIS ESPORTIVOS,da licitante vencedora por
outro, não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como razão para o aumento dos preços
pactuados.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA lN EXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisão contratual pode ser:
12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.? 8.666/93, com as alterações posteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório desde que haja conveniência
do CONTRATANTE;
12.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo CONTRATANTE,
com as consequências previstas na Cláusula Sétima;
12.3. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVI do art. 78 da Lei acima referida, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido;
12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO 8.666/93 com alterações
posteriores.
12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência da licitação e rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa, quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica
e financeira;
b) a CONTRATADA for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar
com qualquer órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.
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12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer
garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigações por ela assumidas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos termos da Lei Federal nO
8.666/1993, com alterações posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidades previstas no art. 70 da Lei Federal nO 10.520/2002 e no art. 86 da Lei Federal nO
8.666/1993 e alterações posteriores, na seguinte conformidade;

I - Advertência;

II - Multa;

III _ Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento, contado
a partir da emissão da respectiva ordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;

14.3. Caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução deste Contrato, comportar
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadas às multas, o CONTRATANTE descontará o seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADA, após a sua imposição;

14.6. Caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas serão
descontadas da caução recolhida a título de garantia contratual;
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14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a acarretar ao
CONTRATANTE;
14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTEreterá o seu pagamento.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicaçãoresumidado presentecontrato será na ImprensaOficial, providenciadapelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL EÀ PROPOSTA

16.1.O presenteContrato vincula-seaostermos:

16.1.1 do edital do PregãoPresencialnO071/2018 e seusAnexos, constante do processonO
071/2018;
16.1.2. da propostavencedorada CONTRATADA, os quais se constituemem parte integrante
deste instrumento, independentementede transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BApara dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidasna esfera administrativa, com expressa renúncia de qualq e outro,
por mais privilegiadoque seja.
E, por estaremassimjustos e concordes,foi o presenteContrato, avr do em 02 ( as vias de
igual teor, assinadopelaspartes e testemunhasabaixo.

Reinaldo Barbos

MAGAZINE P AS LTOA - ME - Contratada
Raimundo Nonato Pire agalhães Junior - Sócio Adm.
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ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Valores

MATERIAL ESPORTIVO- LOTE 01
Item Descrição Quant. Unido P. Unitário P. Total

1 Apito confeccionado em PVC, material rígido, 20 UN R$ 29,00 R$ 580,00
potência sonora de 120 decibéis.

2 Bola de futebol de campo masculino, adulto, top 20 UN R$ 70,00 R$ 1.400,00
de linha, padrão oficial.

3 Bola de Handebol oficial feminina adulto. 10 UN R$ 70,00 R$ 700,00

4 Bola de Handebol oficial masculino adulto. 10 UN R$ 70,00 R$ 700,00

5 Bola de Vôlei oficial, diâmetro de 65-67 cm, peso 30 UN R$ 79,00 R$ 2.370,00
260-280g, colada, microfibra, aprovada pela CBV
(confederação brasileira de voleibol)

Valor Total do Lote 01 R$ 5.750,00
CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

MATERIAL ESPORTIVO - LOTE 02
Item Descrição Quant. Unido P. Unitário P. Total

6 Bola de futsal costurada a mão 32 gomos, câmera 50 UN R$ 60,00 R$ 3.000,00
de butil confeccionada em microfibra PU

7 Cartão para árbitro, confeccionado em PVC 20 UN R$ 8,00 R$ 160,00
(amarelo e vermelho)

8 Medalhas de metal, cor ouro. 100 UN R$ 3,00 R$ 300,00

9 Chuteira nOvariados, cabedal material sintético 50 Par R$ 50,00 R$ 2.500,00

10 Tênis de futsal qualidade, nO36 a 42 com a parte 25 Par R$ 50,00 R$ 1.250,00
principal do cabedal em material de couro, pelo
menos com bico e calcanhar costurados, cadarço
com amarração tradicional, solado de borracha
específico para quadras, proporcionandomaior
aderência.

Valor Total do Lote 02 R$ 7.210,00
SETE MIL DUZENTOSE DEZ REAIS

MATERIAL ESPORTIVO - LOTE 03
Item Descrição Quant. Unido P. Unitário P. Total

11 Troféu campeão equipe, em material metálico na 20 UN R$ 29,00 R$ 580,00
cor dourada, com tamanho não inferior a 30cm.

12 Meião juvenil 33 ao 39 25 Par R$ 7,00 R$ 175,00

13 Meião infantil 28 ao 32 25 UN R$ 7,00 R$ 175,00
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14 Coletes esportivos, para treinamento, liso, 60 UN R$ 12,00 R$ 720,00
tamanho variado, tecido 100% poliéster, laterais
com elástico.

15 Jogo de uniforme tamanho adulto, confeccionado 50 UN R$ 25,00 R$ 1.250,00
em 100% poliéster, tamanhos variados composto
por 1 camisa, 1 shorts

Valor Total do Lote 03 R$ 2.900,00
DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS

Valor Total: R$ 15.860,00 (quinze mil oitocentos e sessenta reais)

Raimundo Nonato Pir
AS LTOA - ME - Contratada

agalhães Junior - Sócio Adm.
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I SEGUNDA-FEIRA • 24 DESETEMBRODE 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 126/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializadaem para Fornecimento de
MATERIAISESPORTIVOS,com dezessetecláusulas,celebradocom a seguintePessoa Jurídica:
MAGAZINE PALMAS LTDA - ME, inscrita no CNPl sob N° 21.014.140/0001-99,Valor
Global R$ 15.860,00 (quinze mil oitocentos e sessenta reais). Objeto: contratação de Pessoa
Jurídica para Fornecimento de MATERIAISESPORTIVOS,destinados as Escolas da Rede
municipal de ensino. Data Contrato: 10/09/2018 - Vigência: 10/09/2018 a 31/12/2018 _
Dotações Orçamentárias: 01.04.2011/33.90.30.00; 01.04.2013/33.90.30.00;
01.04.2095/33.90.30.00. Origem do Contrato: Processo Adm. 071/2018 - Pregão

, Presencial 021/2018. Assinaturas: pelo Contratado: Raimundo Nonato Pires MagalhãesI Junior; pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
AVISO DE LICITACÃO

TOMADA DE PREÇOS N" 10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA
EXTRATO DO CO!\'TRATO N" 284/2018

AVISO DE LlCITA<;'ÃO
PFc N'25/2t181SMS

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde, toma ~\Qbliooo
PE nO 02520 I~ISMS.Objeto: Regjstmde Preço para AquisiçJode
materiais instrumentaiscirúrgicospara o perfeito funcionamentodo
serviço de odontologia na Atenção Básica c na Atenção Especializada
no Município de LaUTO de Freitas/na Abertwa: 18/10/2018, ài 09:00
horas. O Edital encontra-se disponível no endereço eletr6nico
hUp:llwww.licitaçõcs-c.ba.gov.br.Tcl.: (11) 3169-9cHI.

P!\)C~SSOAdministrativo ri" 04TP/2018. Tomada de Preços n"
ü4lpi201~. Contratunre: Prefeitura Municipal de lpupiam. Estado da
Bahia. inscrita no CNPJ n" 13.798.384/0001-81. Contratada: NOSSA
TERRA TERRAPLANAGEM DE [PUPIARA LIDA - ME. inscrita
no CNPJ n'' 13.328.566'0001-99. com sede na Av. Jonival Lucas, n"
19, Centro. CEP.: 47.590-000, IPUPIARA - SA, CEP: 47.590-000.
Obieto: construção de uma Quadra Pcliespcrtive no Prédio Escolar
São Joao Batista no Pcvcedo de Riacho lias Telhas. neste município
de lpupiara - Ba. Valor da Contratação: RS 270.951,95 (duzentos c
setenta mil. novecentos e cinquenta e um reais e noventa c cinco
centavos}. Vigéucia: 01!IOí2()18 ii 31 I~ 201R. Ipupiara. 02 de
Outubro 201H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUNA
EXTRATO DE RESCISÃO

A CPL torna Público que no dia 18/10 201S, às 8 h, realizara
licitação na modalidade tomada de preços, tipo menor preço, lendo
como objcto: Execução de obras e serviços relativos à construção de
uma escola cem seis salas e quadra, padrão FNDE. conforme edital e
anexos. Edital na sede - Rua Anisio Teixeira. O~ lo!
www.jacaraci.ba.gov.br. Demais mformaçôcs: Secretaria de
Administração - Setor de Licitações c Contratos ou pelo telefone: 77-
346t)..~151. de segunda a sexta no horário de 08;00 às 12:()O. Laurc de Freitas, I" de outubro de ~olll:

RAFAa SOUZA DOS SANTOS
Pregoeir"

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESF~"CI.~L N· JnOI8ISMS

Jacaraci, 2 de outubro de 20 I~
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREG1~s..~~E~~llt~~~7!2018

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde, torna p\\tlliro a
decisão do julgamento do recurso Impetrado pela empresa: V01PY
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. referente ao pp - N"
002/2018iSMSObjeto: Contmtaçâc-de empresa especializadapara
prestação de serviço de
ilnplanuu;ão/conwrsào.~wtomiZ1k,'àulmaoutc:nçào:locàí;ào/supurtt de
sistema de controle das Qth'idades de :i3údc (software} para etender a
demanda da secretaria municipal de saúde de Lauro de Fn:iÚlS,BA,
decisão: PROCEDENTE as alegaçôes recursais. com fundamente no
Parecer Jurídico da PriMo O inteiro kor da·Decisào encontra.-&: u
disposição nos aulOS do rroces~.

CONTRATO N" 138/2017.
Pr\KC'l'So: TOMADA DE PREÇOS N" 001/2017. Contratante:
\1UNICIPIO OE ITARUNA CNPJ Contratado: 13.!GI.9g7/0001~38.
Contratado: MS CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCADORA
LTDA ME. Objero: Rescisão Uuiiateral. Fundamento Legal: art 78 e
79 da Lei R.666/QJ. Data de rescisão: 27 de Setembro de 2018.

EXTRATO UE RESCIS ..\O

Objcto: instalação c manutenção preventiva e corretiva cm
c1imatizadores evaporativos. Dia 16:"10/18 às 9:30h. Edital:
htrp:/jpn~jequie.ba.ipmbrasil.urg.br!diari(). Informações: na CPL.
Praça Duque de Caxias, sin. Jequiezinho, de 8 às Ilh. tcl.
7335268042.

JcquidBa, I" de outubro de 2018.
PRISCILA MOURA SOUZA

Pregol!iraCONTRATO N" 1';3/2017.
Processo: CONCORRENCIA N" 001/2017. Contratante: MUNICIPIO
DE ITABUNA CNPJ Cúnuataoo: J3.k31.987íooúl-38. Contratado:
\iS CONSTRUTORA COMERCIO E LOCADORA LTOA ME.
Objet,J: Re-:cisilo lInilateml. Fundamento Legal: art 7R e 79 da Lei
R.66óN.l flJta de.! rescisão: 27 de Se.!(CmbfO de 201S.

LaUMde Fr.:itns. I" ck outubrC' de ~018
RAFAEL SOUZA DOS SANTOS

PregoeUi'
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE AIlI."'I1DITO
PREG.~O PRESENCIAL S· 145/2018 RE.~ULTAOO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCI.~1. N·1I2018/SII-IS
Adiamento. PA n" 300/2018.OBJ contratação de empresa

paro o fornecimento de equipamentos medi,"os. de enfermagem ('
i.:dontológicos. llçt'Ssórios hospitalares destinados as Unidades Básicas
de SJ.ude do Município, proposta n" 11145.615000/1160~ú7 e
porta.rias n" 3134 17/12/2013.

Fica adiado I) certame por não ter sido veiculado no Jornal
de grande:: cirl'ulaçào e jornal de circulaçào local. Abertura:
17!10I2018, 09h. Edital: 36123666. licitacocsjtlaZciro@gmail.com.

A CÜPEL da $t:crelaria Municipal de SaUde.. loma público il
decisão.>do julgamento do recurso Impet ....wio pela empresa: UMA
UNIÃO MUNICIPAL DE ASSESSORES LTOA. relerente ao PP •
N" 002i2018/SMS Objeto: Contratação de empresa espec.ializada paro
prestação de ~'iço de
implan\.ação/conversào,cu-"tomizaçãulmaouteoção,.locaçào!su~lOttC de
sish:ma de controle da.~uti\'idade~ de ~údc (software) par"J atcnd~r a
demanda da secretaria municif)éll de saWk de Lauro de Frcitas.'BA,
d~jsàú: IMPROCEDENTE a.~Illegaçõts ,·ecuffiuis. com fundurnertto
no Parecer Jurídico du PGM. O inLeiroteor daDeci~o em:ontra-se a
disposição nüs aulOs do proces!>o.

EXTRATO DE TER._\lO ADITIVO

4" Termo Adiiivo - :"\diti\'o de Prorrogaçào do PrU7..o de Vigênda do
C\lOtrato !ln 129/201ITPOO2/201 '"!. Objeto: CONTRATAÇAo DE
EMPRESA PARA CO';STRUÇÃO. MOl>;TAGEM E INSTALAÇÃO
f)E P:\SSARELA SORRE RIO CACHOEIRA. Contratadu: Minas
A~o MonL1gcns Industriais \.' Serviços Ltda. - EPP. Vigência; 120
iC\.'lltú e \'intc) dias il p3rtir de 27 de Setembro d.: 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
AVISO DE LlCITAç.~O

PREG.~O PRF.SENCIAI. N· 34/2018
Repedção

JUa7eiro BA, :! de i.)uLubrode 2018
MARTINIIO E. S. DE SOUZA

Pregoeiro

.WISO
TO:\fADA DE PREÇOS N° 12/2018 Lauro de Fr~itê$. I" de outubro de :!018

RAfAEL SOUZA DOS SANTOS
Pregoeiro

RE.~ULTAOO DE JULG.\MENTO
PREGÃO PRESF.NC1AL N" JnOI8/SMS

PA n" 2~4/20Ig.0bj;loc:.lç:lo de licença"" de uso de iothVJ.re" de
gestão ambiental. controk de üutorga, e de licenciamento mbano.
para <) município. Abertura: 05/11/2018 a~ 09:00h. Editais:3612-36b6.
Valor:R$IO,OO ou licitacoesjuazeiro@glnail.com.

En: contormidade com o disposto na Lei Federal 10.520:02,
será reJ.lizadQ o PROCESSO ADMINISTR...A.TIVOne 86. Pregão
Presencial 034201&. no dia 16JIOilOJ8 às IOh:OOmin. objetivando a
C(lll!r:l.taçào dI! instituição bancária.. de\·idarncllte autorizada Jk'lo
Ban~o Central do Brasil. em carát(.."fde exclusividade, para prestação
de servit(Os de administração de f<..'lha de pagamento dos servidores
publicos municipais, e, "em cxdusividade, serviços de empréstimos
o..:onsignadusem folha de pagamento do Município de lLacaré,
Interessados o EJital eSlará ii disposição. junto Q Sede do Selor de
Li.:ilaJ.,:ão tia Prefeitwil Municipal de Itacan:, sito à Rua Rui Barbosa.
n(' II - Centro, das 09 às lJhnra..;, ou pelo e-mail;
it.lçare.licil'lC{\es\i.~;gmail.com

A COPEL da Secretaria Municipal de Saude, torna pliblico a
decisão do julgamento 00 recw'SO ImpCU"ildopela eInpr(:sa: SIDlM
SISTEMAS EIRELI. Referente ao pp - N" 002/2018/SM5Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
implautação/conversàu:custornizaçãoimanuu:nção/locaçào/supone de
sistema de cuntrole das ati\'idades de salide (soft\vlre) para a~nder a
demanda da s\!cretaria municipal de sa6dc dc.Lauro de- Frcitas,BA,
dccif..ão:NAo CONIIECIDO a~alegações ret.ul"sais, ma!1Lend.o-sea
integra da dl.'<.:isào l!'(UI'Uda pela Conli!Wlo de Lici~'ÕI:II com
fundamento no Parecer Jurídicu dtL PGM. O inteiro teor da Oeeisão
encoutra-Hc a disposição nos <lutus do prOl'Clt.w.

JlJaz~im nA, 2 dt. i)UllIbrv d;.' 2018
RITA DE C. S. M.
Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
AVISO UE REVOGACÃO

o Secreuirio de Saúde do Munidpío de Laum de Freitas, no
uso de suas atribuiçõc:l, REVOGA o PE n° 014í2018/SMS, cujo
Objeto é o Registro de Preços para Conlralaçau de elllpresJ para
aquisição de materiais para realização de açue.s intt'grames do
Progra.ma Saúde nas b;.'olas (PSE). vinculado ao IXpartamcI1LO de
Gestão do Cuidado oa Superinkndência de Atenção Hásica do
Municíflio de Lauro de Freit:wBA, cm \'irtudc de erro na
cspcciticação do item 0.1, integrante do Lole único. 1),",TA DA
REVOGAÇAo 27'09/20J8

Jm;,;aré. 1 de outubn.:! di.' 2018. • /
WILLIAM EVANGELlS1A COSTA INDA/-.

PREFEITURA MUNI;;~~:~';E lUlU p
AVISO DE LlCITAÇ.\O

PREGÃO PRESENCIAL N" 25/2018

Lauro J.: Fr~itf.s. I" de ourubw de ~Ol~
RAFAEL SOUZA DOS SANTOS

Prcgôeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL :-I" 1I1018/SMS

Em 2 de outubro de 2018
ERASMO ALVES DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PI:: N" 26/2018/SMS

Toma público que realizará LiCitação para contratação de
empresa pura fornecimento de KIT ESCOLAR (MOCHILAS
PADRONIZADAS F. MAERIAL Dr: USO ESCOLAR) deslinados a
n:uc mWli.:ipal de ensino. n:~ursos PrecalÔrio FUNDEF. Pruc.
Li..:itatôrio n" ORO/IS ~ PREGÃO PRESENCIAL nU 25/18, Tipo:
MI.'.!lorPrc~'o por Lote - Regcncia Lei 10.520/02. Credcnciamcnto
iniciar:í i'i 04hOOmin 00 dia 16 H12018. em seguida a abertUiJ. da.;
propostas. O Edital pelo ijtc www.iuiu.ba.go\ •.br e pelo c-mail
licita..::oes;.iuiu(l(gmail.com ou dircto na Prefeitura Municipal no
horário de OXh às 12h. Telefone (77) 36~C-2J22.

A COPEL & Secretaria Municipal de Saude. torna
publico a decisão do julgamento do rec\1rso~ Impetrado peb
empresa: I"IFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE
LTOA refer~nle ao PP - N° 002 '201 8iSMS Objeto: Cuntrataçic.l de
empresa especializada para pr.esta~-Ao de serviço de
implantaçàoiconver~lil)/cuslomiaçàoimanulAmçàoilo~ut;ão suporte de
sistema de COI1t.roled.1S nti\,id.,.des de saUde (software) pólra atender
a demanda da secretaria municipal de· iaude de Lauro de
Freila.'i/BA, decisão: PROCEOFNTE iL'i alegaçôetõ recursui&, cum
fundamento nl) Pan.xcr Juridi ..'o da. POMo O inteiro teor dR
Decisão en!:()ntm~se a disposição 1\()$ autos· do pmcesso.

A COPEI. da Ser.!l"eLaria MUllicipal de Saúde, toma
público o PE n° 026/2018/SMS. Objeto: Registro de Prt:ço para
aquisição de insumos para Diabetes para atender as d:.:mandas do
Mwlicípio de LauTO de Freitas/Ba Abertura: 18i10i201x. às 10:00
horas. O Edital cllcontra~sc disponfvd no endereço eletrónico
http://v ..ww.licitações-e.ha.gov.br. Tel.: (71) 3369-9911.

li.liú.iBA.1(1de outuom de 101S.
ANDFRSON PACHECO

Pregoeiro

Laura de Fr"nns, I" de outubro de 2()1~
ElJZElLDA OOMES OLIVEIRA SALLES

I'rcgoeiro

Laum de Frei!a:l, , .. de outubro de ~018
RAFAEL SOUZA DOS SANfOS

Pregoeiro
Estt' documento pode ser verilicado no c=nderc-.çoelttTónico hUp:/ www.in.gov.br!autenLicidad.;:.html.
!)("[o código 05302018100300202

DocUllk!nto assinado digi\.almenLe ':0010011CMP o" 2.200-1 de 241OR1200i, que insJlui a
Infrac:'\trutura de Clul\'c~ Públicas Brasileira - JCp~arasil.


