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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇIO DE III'S ESCOlARES - CTR N° 135/2018
Proc.Administrativo nO080/2018 PregãoPresencialn0025/2018

o MUNICIPIO DE IUIU/BA, estabelecido na PraçaAbílio 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 Pessoa Jurídica ROBSON FERNANDES DA
SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob N° 03.847.080/0001-03, com sede na Rua Maria
Quitéria, 32 - Centro - CEP46438-000 - na cidade de Iuiu/BA, representada pelo Sr. Robson
Fernandes da Silva, inscrito no CPF 875.712.425-68 e RG 08.066.204-80 SSP/BA, celebram
entre si o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica para Fornecimento de
KIT's ESCOLARES (Mochila e Material de uso escolar), aos alunos da rede municipal
de ensino, conforme especificaçõescontidas no Anexo I do Edital de Pregão nO025/2018,
constante do Processo 080/2018, em conformidade com a Lei N° 10.520/02, e com a Lei N.o
8.666/93, e demais legislaçõesvigentes e as cláusulasa seguir enumeradas.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato para contratação de Pessoa Jurídica para
Fornecimento de KIT'S ESCOLARES, destinados aos alunos da Rede municipal de
ensino, conforme detalhamento no ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Valores que
integrará este instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidas no Processo Licitatório nO 080/2018 - Pregão Presencial nO 025/2018, 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 LegislaçãoMunicipal que disciplina o PregãoPresencial.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 70 (setenta) dias, tendo início
em 22/10/2018 e findando em 31/12/2018, podendo ser prorrogado através de termo
aditivo, observada a legislaçãovigente.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 154.249,73 (cento e cinquenta e quatro mil
duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) 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 onfirmação dos abastecimentos
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após entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a municipalidade terá um prazo de até
20 (vinte) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as
especificaçõespara realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que a contratada tome as providências necessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da 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 Classificação Orçamentária
abaixo, cujas classificações serão apostiladas em 2019 conforme sua correspondência em
sintonia com o PPA:

DOTACÕESORCAMENTÁRIAS:

Unidade 01.04. SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - SEDUC
Ação 2013 GESTAO DAS AÇOES ENSINO FUNDAMENTAL

2095 GESTÃO DAS ACÕES DOS RECURSOSDE PRECATÓRIOS - FUNDEF
Elemento 3.3.0.30.00 - Material de Consumo

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessáriosao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda a:

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

6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de KIT'S ESCOLARES,
sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedênciados 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 paralisação ou
interrupção do fornecimento do material adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;

6.1.5. responsabilizar-sepor eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidas na execuçãodo Contrato;

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 135/2018 - Vinculado ao Prefeitura Municipal de lUlU CNPJ 16.41 .158/0001-87
Pacto - Vigência 22/10/2018 à 31/12/2018

Página 2-



ESTADO DA BAHIA
E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 080/2018 - P. PRESENCIAL 025/2018
CTR 135/2018

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de materiais e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e 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 KIT'S ESCOLARESde 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
compatibilidade com as obrigaçõesassumidas;

6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

6.1.10. Manter durante toda a execução do Contrato compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas,todas as condiçõesde habilitação e qualificação, exigidas na licitação.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar o fornecimento de KIT'S ESCOLARES,mediante Ordem de Fornecimento, cujas
cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e
pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execuçãodo Contrato objetivando a qualidade desejada;

7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar
na execuçãodo Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao seu correto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser
solicitados pela CONTRATADA;

7.1.5. O Município de IUIÚ/BA poderá solicitar à CONTRATADA, análise do produto entregue,
sempre que o mesmo se fizer necessário,sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem
ao consumo real ocorrido;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidasno contrato.
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será feita através
Departamento de Comprase Gestãode Contratos ou através de agentes por ela indicados, os
quais poderão, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou
irregularidades que forem verificadas e que, não sendo sanadas, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADApara fins de aplicação das
penalidades previstas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessáriasao bom andamento deste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregadossão adequadospara garantir a qualidade desejada dos 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 licitação deverá ser feito de acordo com as necessidades
do CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desde que previamente autorizados
pelo Setor de 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 presente licitação será recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posterior verificação da conformidade do produto entregue com a especificaçãopretendida;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
. consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na
proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, sendo, porém repassadosos 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 KIT'S ESCOLARES,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 ERESCISÃO

12.1. A rescisãocontratual 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.o 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 inexecuçãototal ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisãopelo CONTRATANTE,
com as consequênciasprevistas na CláusulaSétima;

12.3. Constituem motivos para rescisãoos previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisãoprevista nos incisosXII 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 asseguradoo contraditório e o direito de defesa, quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execuçãojudicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidadeeconômica
e financeira;

b) a CONTRATADA for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar
com qualquer órgão da Administração Pública; ,
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c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer
garantias que sejam consideradasadequadase 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 apresentaçãodas 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 nO10.520/2002 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 - Declaraçãode 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 emissãoda 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. Casoa CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste Contrato, comportar
se de modo inidôneo, fizer declaraçãofalsa 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 aceitaçãoa critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadasàs 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
descontadasda caução recolhidaa título de garantia contratual;

Diretoria de Licitações e Contratos
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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
CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial, providenciada pelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.1.1 do edital do PregãoPresencialnO025/2018 e seus Anexos, constante do processo nO
080/2018;

16.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BA para dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assimjustos e concordes, foi o presente Contrato, lavra o e
igual teor, assinadopelas partes e testemunhas abaixo.

TESTEMUNH

ROBSON FERNANDES DA SILVA - ME- Contratada
Robson Fernandes Da Silva - Proprietário
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ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Valores

Item Descrição Quant. Unido

kit

R$ 61,47

Valor Total

KIT = 01 Mochila padronizada, 01 estojo padronizado, material de
nylon, altura: 34 cm, largura: 28 cm, Profundidade: 13 cm,

1 Fechamento: com zíper, compartimento: bolso esterno, alça:
ajustável (Estojo: abertura em zíper altura: 10 cm, largura,
comprimento:7 cm). (Educação Infantil em Creche)

297

Valor Unit.

R$ 25,72 R$ 7.638,84

2

KIT = 01 Mochila padronizada, 01 estojo padronizado (material:
Nylon Dimensões aproximadas: 24x32x11 cm (LxAxP),
fechamento: com zíper, compartimento: bolso externo, alça:
ajustável, altura: 41 cm Largura: 35 cm, comprimento: 18cm.
Estojo, abertura em zíper personalizado, altura: 10 cm, largura,
comprimento: 7 cm: 22 cm, 01 ex de massa de modelar 90g, 05
tinta guache cx c/06, 05 lápis madeira, 01 cx giz de cera, 05
borrachas branca nO40, 01 tesoura pequena 18 cm, 01 cola
branca 90g, 01 caderno espiral de 01 matéria c/ 96 fls, 01
Apontador e 01 ex Lápis de cor grande c/12. (Educação Infantil
Pré-escola)

259 kit R$ 53,49 R$ 13.853,91

3

KIT = 01 Mochila padronizada (material de nylon, MEDIDAS
29x41,5x12,5 cm Fechamento: com zíper, compartilhamento:
Bolso externo, Alça: Ajustável), 01 Estojo padronizado (abertura
em zíper personalizado, altura: 10 cm, largura, comprimento: 7
cm), 01 ex de massa de modelar 90g, 05 tinta guache ex c/06, 05
lápis madeira, 01 cx de giz de cera, 05 borrachasbranca nO40, 01
tesoura pequena 18 cm, 01 cola branca 90g, 02 cadernos espiral
de 01 matéria c/ 96 fls, 01 apontador e 01 ex lápis de cor grande
c/12. (Ensino Fundamentaldo 1° ao 5°).

815 kit R$ 64,54 R$ 52.600,10

4

KIT = 01 Mochila padronizada, (Altura 58 cm, largura 39cm,
profundamente 20 cm, tipo de mochila Escolar Material nylon
Fechamento: com zíper, compartimento: Bolso externo, Alça:
Ajustável) 01 estojo padronizado (05 Lápis madeira, 02 Borrachas
verde, 01 tesoura pequena 18 cm, 01 cola branca 90g, 01
apontador, 05 caneta esferográfica, 01 régua cristal 30 cm e 01
caderno espiral c/10 matérias com 200 tis. (Ensino Fundamental,
do 6° Ano ao 9° e Educaçãode Jovens e Adultos)

1.304 kit R$ 80.156,88

VALOR TOTAL R$ 154.249,73

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TR~S CENTAVOS

Valor Total: R$ 154.249,73 (cento e cinquenta e quatro mi
nove reais e setenta e três centavos)

entos e enta e

UIYI8f.,\?2d outr bro de 2018.
(1~ <~~
-/

PREFEITURA MUNICI~E IUIUqJA -Contratante
Reinaldo Barbosa de Góes - P léfeito Municipal

ROBSON FER~ntratada
Robson Fernandes Da Silva - Proprietário
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Pacto - Vigência 22/10/2018 à 31/12/2018
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PREFEITlJRAMUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 135/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se
público a síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em para
Fornecimento de KIT'S ESCOLARES,com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte
Pessoa Jurídica: ROBSON FERNANDESDA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob N°
03.847.080/0001-03, Valor Global R$ 154.249,73 (cento e cinquenta e quatro mil
duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos). Objeto: contratação de
PessoaJurídica para Fornecimento de KIT'S ESCOLARES,destinados aos alunos da Rede
municipal de ensino. Data Contrato: 22/10/2018 - Vigência: 22/10/2018 a 31/12/2018 -
Dotações Orçamentárias: 01.04.2013/33.90.30.00; 01.04.2095/33.90.30.00. Origem do
Contrato: Processo Adm. 080/2018 - Pregão Presencial 025/2018. Assinaturas:
pelo Contratado: Robson Fernandes da Silva; pela Contratante Reinaldo Barbosa de
Góes, Prefeito Munidpal.

Este (j::)curnento foi assinado
F~draverificar as ass.nsturas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARí
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N. 16/Z018

Nº 218, terça-feira, 13 de novembro

Torna-se público que no dia 28/11/2018, às lOh30min.Fará realizar o PREGÃO
PRESENCIAL n' PP-016-2018, objetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICrPIO
JUNTO A ~ECRETARJA~~NICI~Al. DE SAÚDE. OS demais atos pertinentes a este certam~
serão publicados em diano propno (www.itamari.ba.io.org.br).

VAlMIRO RODRIGUESOLIVEIRA
Presidente da CPl

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRtNCIA PÚBLICA NO 4/Z018

PA N.·: 284/2018, Abertura: 18/12/2018 às 09hOOmin. (horário da Bahia)
Objeto: C_ONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERViÇO DE ENGENHARIA PARA A
PRESTAÇAODE SERViÇOSDE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLACOM 12 (DOZE) SALASDE
AULA (PROJETO FNDE), CONFORME TERMO COMPROMISSO N.' 201803549-1 EM
ATENDIMENTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPETINGA _ BAHIA.

o~ Interessados poderãoobter informaçõese/ou o Editale seusanexosna
Sede da Comissão P~rmanente de licitação situada na Prefeitura Municipal de Itapetinga,
com sede Praça Dairv Walley - Centro - Itapetinga/BA. Telefone: (77) 3261.8300 • CEP
45.700-.000 - CNPJ: 13.751.102/0001-90, no horário das 8hoomin às 12hoomin ou pelo e
mal/ Ilcltacaopmltapetinga@gmail,com,

Itapetinga-BA, 12 de novembro de 2018.
lUZIN~LlA DE OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 44/2018

PAN.·: 289/2018, Abertura: 27/11/2018 Às 09hOOmin. (Horário Da Bania]
Objeto: REGISTRODE PREÇOPARA EVENTUAL AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PEREMANENTE COMPREENDENDO EQUIPAMENTO M~DICO HOSPITALAR, INFORMÁTICA,
ELETROElETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE ITAPETINGA BAHIA DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA
SAUDE N.· 11068.339000/1170-03; 11068.339000/1170-06; 11068.339000/1170-22;
11068.339000/1170-23; 11068.339000/1170-26; 11068.339000/1180-03;
11068.339000/1180-{)4; 11068.339000/1180-05.

PREGÃO PRESENCIALSRP N. 45/Z018

PA N.': 265/2018, Abertura: 28/11/2018 às 09hOOmin. (horário da Bahia) _ Objeto:
REGISTRODE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 VEfcULO TIPO FURGÃO "O" KM
ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA
SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICfplO DE ITAPETINGA BAHIA - PROPOSTAMINISTÉRIO DA
SAÚDE N.- 291640171229191491.

PREGAo PRESENCIAL SRP N. 47/2018

PA N.·: 292/2018, Abertura: 28/11/2018 às 15hOOmin. (horário da Bahia) _ Objeto:
REGISTRODE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEiCULO "O" KM (UTILITÁRIO) PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNicíPIO DE
ITAPETINGA/BAHIA - PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE N.• 11068.339000/1160-05 e
11068.339000/1170-23.

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 48/2018

PA N.': 291/2018, Abertura: 29/11/2018 às 09hOOmin. (horário da Bahia) - Objeto:
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO EM
ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIASDE INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE DO MUNIC(PIO DE ITAPETINGA/BAHIA.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na
Sede da Comissão Permanente de Licitação situada na Prefeitura Municipal de Itapetinga,
com sede Praça Dairy Walley - Centro - Itapetinga/BA Telefone: (77) 3261-8300 - CEP
45.700-000 - CNPJ: 13.751.102/0001-90, no horário das 8:00 às 12:ooh ou pelo e-mail
licitacaopmitapetinga@gmail.com,

Itapetinga-BA, 12 de novembro de 2018.
LUZINÉLlA DE OLIVEIRA SANTOS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
EXTRATO DO CONTRATO NO 133/Z018

Contrato Adm. n2 133/2018, com dezessete cláusulas, cel~brado entre o Municípj~ d~
I i' BA e MAGAZINE PALMAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ N 21.014.140/0001-99. ObJeto.
~;~ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Recursos Financeiros: Precatórlos do

DEF V I . R$ 12190000 (cento e vinte e um mil e novecentos reais). Origem d~
FUN . a ar. . "t tÓrio n. 081/18 _ Pregão 26/18. Vigência: 19/10/2018 a
Contrato: Processo Llcl a ntári~' 0104.2095/44.90.52. Assinaturas: pela Contratante,
~;{~~1~200~~~~~~a~!oG~~~a.m:refeito· Mu'nicípal; pela Contratada, Raimundo Nonato Pires·

sócio-adm.

EXTRATO DO CONTRATO N" 134/2018

dezessete cláusulas, celebrado entre o Município de
Contrato Adm. n· 134/2018Íl~0;A SILVA LTDA-EPP inscrita no CNPJ N" 14.439.205/0001-
luiú/BA e a empresa ~ M lO EQUIPAMENTOS DE 'INFORMÁTICA. Recursos Financeiros:
82. ObJeto: AQUISIÇAO DE trinta e sete mil e oitocentos reais). Ongem
Precatórios do FUNDEF. Valor: .~~o3~.80g801~i8 _ Pregão 26/18. Vigência: 19/10/2018 à
do Contrato: Processo UCltato , .. O 04 2095/44.90.52. Assinaturas: pela Contratante,
31/12/2018. Dotação orçamepnta;,ai ~unicipal' pela Contratada, Ane Michelle Lobo da
Reinaldo Barbosa de Goes· re elO, ii.
Silva e Silva - sócio-adm.

EXTRATO DO CONTRATO N. 135/2018

dezessete cláusulas, celebrado ;ntre o Município. d3e
Contrato Adm. n· 135/2018, com ME inscrita no CNPJ N 03.847.080/00010 .
luiú/BA e ROBSON FERNA~DEts~tJ~~~A-Rec'ursos Financeiros: Precatórios do FUNDEF.
Ob·eto: AQUISIÇÃO DE KIT S. ' mil duzentos e quarenta e nove reals_e
valor: RS 154.249,73 (ce)ntoo~ ClOq~~n~o~t~~~~r~rocesso Licitat~rio nQ• 080/~~/44P~gg~20

tenta e três centavos. ngem D t ão Orçamentana: 01.04.20 ..,
s2e5/18 Vigência: n/10/2018 à 02/12/2018B· bO aç de Góes _ Prefeito Municipal; pela. I C tratante Reinaldo ar Qsa
ASSinattaurdas:RPoebsaon~~rnandes' da Silva· sócio-adm,
Contra a,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO ~ " t
"t~~AQ~~2' Termo Aditivo ao Contrato Adm. n. 276/2017 - AQUISiÇÃO EQUIPAMENTOS ......-..:.=_

PERMANENTES DE METAL, com cinco cláusulas, celebrado entre Município de luiú/8A e a
empresa SIGMETAl IND. E COM. MÓVEIS LTDA-ME - CNPJ 26.576.226/0001_29 ObJeto.
PRPRROGAÇÃO - NOVA VIG~NCIA: 31/10/2018 à 31/12/2018. Recursos Fin~nceiros:
Contrato de R:passe 802~59/2014/ME/CAIXA. Origem do Contrato: Processo Ucitatório nl!.
139/17 . Pr~~ao Pres~nclal nº. 39/17, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do
cont~a.to origlna]. Assmaturas: pela Contratante, Reinaldo Barbosa de Góes • Prefeito
MUniCipal; pela Contratada, Almir Silva Pinheiro Junior _ Sócio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2018

A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo
Decreto NG 121/2018, torna público para conhecimento dos interessados o aviso de
adiamento do Pregão Presencial nº 045/2018, cujo objeto é Aquisição de 03 (três)
caçambas com basculantes, 01 (uma) reto escavadeira, 01 (um) trator agrícola e 01 (uma)
roçadeira articulada, referentes ao contrato de repasse n9 1047721·06/2017 e 01 (um)
trator agrícola, 01 (um) arado fixo, 01 {uma} carreta agrfcola e 01 (uma) grade hidráulica,
~eferente ao contrato de repasse: nº 1047765-35/2017. Sessão de Abertura: 21/11/2018,
as ?9:00hrs. local: Praça JJ Seabra, n2172, Centro • Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA.
~~tlra~a do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço eletrônico:
Ilclta_Jaguaquara@hotmail.com . Tel.: (73)3534-9550.

Jaguaquara-BA, 12 de novembro de 2018.
lUANA GOMES DAMASCENO

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 46/Z018

A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo
Decreto W 121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 046/2018, cujo objeto é a Aquisição de Gás liquefeito de
Petróleo - GlP envasado em botijão de 13kg e de 45kg.} e Galão (201t.) de Água Mineral
para manutenção das Secretarias Municipais de Jaguaquara/BA, Sessão de Abertura:
29/11/2018, às 10:00 horas. local: Praça JJ Seabra, nº172, Centro . Prefeitura Municipal de
Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço
eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550).

Jaguaquara-Bã, 12 de novembro de 2018.
LUANA GOMES DAMASCENO

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

AVISO DE CREDENCIAMENTO N. OO1-0/Z018

A Comissão Permanente de licitação, através de sua Presidente, torna público
para o conhecimento dos interessados que realizará o processo licitatório Credenciamento,
cujo objeto é a contratualização de empresa especializada na prestação de serviços de
imagens e diagnóstiCOS na área de saúde. A data de entrega da documentação será no dia
27/11/2018, das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h . O Edital completo com os
dados encontra-se disponível aos interessados na Sede da PM, situada à Rua Dr. José
Gonçalves de Sá, 24, Centro, Jeremoabo/BA, telefone: 75 3203-2106, e-mail:
licitacaoprefjeremoabo@outlook.com.

GABRIELA FLOR~NCIO DE CARVALHO
Presidente da Comissão

AVISO DE CREDENCIAMENTO N" oo2-D/2018

A Comissão Permanente de licitação, por meio de sua Presidente, torna público
para o conhecimento dos interessados que realizará o Credenciamento, cujo objet.o é_a
contratualização de empresa especlalizada na prestação de serviços de coleta e realização
de exames laboratoriais. A data de entrega da documentação será no dia 27/11/2018, das
08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17;00 h . O Edital completo com os dados enc~ntra.
se disponível aos interessados na Sede da PM, situada à Rua Dr. José Gonçalves de Sa, 24,
Centro, Jeremoabo/BA, telefone: 75 3203-2106, e
mail:licitacaoprefjeremoabo@outlook.com.

GABRIELA FLOR~NCIO DE CARVALHO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N" 68-0/Z018

O Pregoeiro da PM torna público o resultad~ d~~icitação. n.amodalidade Pregão
Presencial, que tem como objeto, contratação de instltulçao ban.car~a.para .prest~çã~ de
servi os bancários com vista aos pagamentos a servidores/ funclonanas atlvos: lnatlvo~,

cont~atados e penSionistas que são pagos pela admlnistraçã~ d::t~c~~ç~:~c~:~~:'~rodl:
d N b o de 2018 às 14:00 horas, reunlu·se na sa a .'

07 e ovem ~ ção e abertura dos envelopes do Processo Licltatóno em
equipe de apoio para recep d ~ smo assim
questão. Deu-se um prazo de 30 (trinta) minutos para abertura a sessao, e me

não compareceu nenhum licitante ao certame. . de apoio decretaram a licitação
O Pregoeiro juntamente com a equipe

deserta.

EDUARDO lUIZ GOMES DA SILVA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL N' 68-0/2018

. /ico nova data para reabertura do Pregão
O Pregoei:o da PM tor~a ~~~ooh na sala de licitações da PM, para a

Presencial, para. o .dl~ _27/11/2?~8 asra 'resta~ão de serviços bancários com vista a~s
contratação de ms.tltulçao ba~car~a. paati!s inativos, contratados e pensio~ístas que sao
pagamentos a servldores/ funciona nos ... ' r Maior Oferta. O Edital sera reformulado
pagos pela administração dir~ta do munl~lplo, po d Telefone: (75) 3203-2106, e-mail:
para aumentar a ampla disputa dos Interessa os.
lidtacaoprefjeremoabo@outlook.com. Edital na sede.

EDUARDO LUIZ GOMES DA SilVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU~
ESTADO DA BAHIA lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESS

IVOLUME: UNICO
PROCESSO LICITATÓRIO: ••••••••••.••••.•••080/2018
PREGÃO PRESENCIAL: •••••••••••••••.•••.•.••••025/2018

FUNDAMENTAÇÃO: Lei 10.520/2002.

CERTIFICO QUE PROCEDI O ENCERRAMENTO DO VOLUME ÚNICO DO PROCESSO NO
080/2018, PREGÃO PRESENCIAL NO 025/2018. CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES, DESTINADOS AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, ONDE OS AUTOS FORAM NUMERADOS DA
PAGINA 01 (CAPA VOl. ÚNICO) A É A 1 TERMO ENCERRAMENTO VOL. ÚNICO).

Praça Abílio Pereira, nO232 - Centro Telefone: (77) 3682-2122/3682-2009

_-----


